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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

I j

Nr. Íi10537í109 10. aR ZUN

CATRE -

COMPAMA MUMCIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREŞTI
prin COMPAMÁ MUNICtPALĂ TRUSTUL DE CLÄIiIRI

METROPOLITANE
str. Baba Novac nr. 9, sector 2

Spre ştiinţă:
Administraüa Domeniului PubIic şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Jntrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor la obiectivul de investiţii “Penetraţie Prelungirea Ghencea — Domneşti şri

Supraĺărgire B-dul Ghencea între sďr. Braov şi Terminal Tramvai 41"

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 18 10537/08.01.2020 şi la

Direcţia de Mediu cu nr. 109/09.01 .2020, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind

executarea lucrăńlor “Penetraţie Prehąngirea Ghencea — Dornneşti şi Supralărgire B

dnl Ghencea între str, Braşov şi Terrninal Trarnvai 41" în conformitate cu prevederile

Certificatului de Urbanism nr. din 14.01.2019, Certificatului de Urbanism

nr. t din 04.07.2018 emise de Primăria Municipiului Bucureşti, vă

facem cunoscut că pentru demararea lucrărilor cuprinse in etap&faza I din proiect,

zonă delimitată de la Capăt Terminal tramvai 41 până la str Râul Doamnei, comunicăm

următoarele:
1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:

- H.C.G.M.B. nr. 1/31.01.2019 pentru modificarea H.C.G.M.B nr.

138/30.06.2015 privind declanşarea procedurilor de expropdere pentru imobilele

proprietate privată siWate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetraţie

Prelungirea Ghencea — Domneşti ‘mn vederea continuării lucrčri(or de interes public

- Certificatul de Urbanism nr. 04.07.2018

- Certificatul de Urbanism nr. din 14.01.2019

- Decizia Etapei de Incadrare nr. [4.03.20 19 (actul de reglementare) emisă de

câtre Agenţia pentru Protecţia Mediului Bueureşti, însoţită de planul anexă vizat spre

neschimbare
- Autorizaţia de Desfiinţare nr. -

/12.09.2019

- Adresa emisă de către P.M.B. — Direcţia Generală de Inastmctură, ce

reprezintă Ordinul scris de începere a lucrărilor de demolare/desfiinţare construcţii

existente nr. 2159/16.06.2019
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- Autorizaţia de constwire nr. .. /11.07.2019
- Extras đin Caietul de Sarcini referitoare ia Lucrădle de peisagistică Ia

Űnalizarea lucrărilor de implementare a proiecwlui
- Memoriu Tehnic de specialitate — Arhitecmră peisageră, însoţit de planurile

anexä
- Puncwl de vedere emis de APtvm pe baza Legii nr. 88/2014 nr.

2744/10.02.2020, înregistrat la Direcţia de Mediu cu nr. 13261i0.02.2020.
2) a verificării in teren în data de 15.01.2020 in vederea inventarierii

materialului dendrologic situat pe teren
3) a ajializării documentaţiei in cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi Protecţia

Mediului - C.G.M.B, din data de 28.01.2020 i a rezoluţiei acesteia
4) in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republ ieată, modiflcarile
i completarile uherioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Nonnele de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare $ scoaterea rădăclnilor;
Pwiea rnnnerelor impare sens str. Rául Doanrnei — &zpät Tramvai 14:
Str. Rául Doamnei — Intrarea Fedeleşuhwi

- I0 ex. Ailanthus altissima uni şi multitulpinali (fals oţetar) 0 15-4Ocm, h 8-
1Dm

- 2 ex. Abies alba (bnd) O 15-4Ocm. h 14-18m
Total- l2ex.
Intrarea Fede!eşului — Intrarea Ciclop:

- 2 ex. Armeniaca vuigads (cais) O 20-25cm, h ó-8m
- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 4Ocm, h 6m
- 8 ex. Populus simonii (plop) O 10-45, h 6-16m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) @ lScm, h 4,5m
- I ex. Acer negundo multitulpinal (arţar) O i Ocm, h 5m

Total- lSex.
Jntrarea Ciclop — str. Drumul C'ooperativei:

- 2 ex. Gleditsia triacathos (glădiţă) O 60-4Ocm, h i4-16m
TotaI - 2 e
Acces Łidl — Intrarea Mżstrepilui:

- 1 ex. Armeniaca vulgaris (eais) O 4Ocm, h 1 Om
Total - 1 ex.
Intrarea Mistreţuhii — str. Pepinierei:

- 1 ex. Populus caiiadensis (plop) OSOcm, h 14m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 50-óOcm. h 14m

Total - 2 cx.
str. Pepinierei — str. Braşov:

- 6 ex. Acer negundo unu şi multitulp&rnli (arţar) e 20-3Ocm, h 10-i2m
- 1 ex. Acer negundo multitulpinal (arţar) O i Ocm, h 5m
- 2 ex. Monis sp. uni şi tritulpinali (dud) o l0-2Scm, h 6-i0m
- i ex. Pinus nigra (pin) Đ 3Ocm, h 1Dm
- 31 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 5-8cm, h 6-8m răsăriţi spontan
- i ex. Carpinus betulus bitulpinal (carpen) e IO1j6m
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- 4 ex. Prunus cerasifera unu şi multitulpinali (corcoduş) 0 7-2Scm, h 3-Ćm
- 3 ex. Thuja sp. (tuia) 0 lOcm, h 8m
- 1 ex. Rosa canina (măceş) h 0,80m

Total —49 ex. A ± 1 ex. a
Str. Braşov — intrarea magazin Tarnilia:

- 1 ex. Gleditsia triacanthos (glădiţă) O 1 Scm, h 8m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O Scm, h 3m
- 12 ex. Populus simonii, pyramidalis şi carwdensis p1op) O 40-l2Ocm, h 16-

18m
TotaI—l4ex.
Jntrarea magazin Tamilia — intrarea Stadion Steaua:

- 43 ex. Poputus canadensis (plop) O 90-1 lOcm, h 16-20m, un exemplar, ceI
marcat cu X roşu este cuprins în avizijl Direcţiei de Mediu cu nr. 12262121.01.2020

- 8 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 1 Om, h 6-8m
- 3 ex. Acer negi.indo şi platanoides uni şi multitulpinałi (arţar) O 7-lOcm, h 6-

8m
- 3 ex. Prunus cerasiferaunui şi multiwlpinali (corcoduş) 10-lScm, h 3-6m

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) @ 2Scm, h 12m
- 2 ex. Fraxinus sp. (&asin) O 20-4Ocm, h 6-1 2m
- 5 ex. Thuja sp. uni şi biwlpinale (tuia) O 10-2Ocm, h 10-12m
- 7 ex. Pinus nigra (pin) O 5-4Ocm, h 3-lOm

Total - 72 cx.
lntrarea Stadion — terenuriie de tenis (B-dul Ghencea 43- Fotba! Dinesczü:

- 6 ex. Popuĺus canadensis şi pyramidalis (plop) O 10-[lOcm, h 16-20m

- 16 ex. Ulmus sp. uni şi multiwlpinali (ulm) O 20-4Ocm, h 16-18m

- 2 ex. Acer ncgundo (arţar) O 25cm, h 10-12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (1asin) O 2Ocm, h 12m
- 1 ex. Pinus nigra (pin) O i Ocm, h Xm
- 2 ex. Cataipa sp. (catalpa) O 15-3Ocm, h 10-12m
- 1 ex. Prunus cerasus (vişin) O 2Ocm, h lOm
- 1 ex. Thuja sp.(tuia) O 1 Scm, h 8m
- 1 ex. Morus sp. (dm1) O lOcm, h 3m

Total—31 e
Terenurde de tenis — Capăt Tramvai 41:

- 5 ex. Ulmus sp. (ulm) O 60-lOOcm, h 18-20m

- i ex. Carpinus betukis (carpen) O 2Ocm, h lOm
- 1 ex. Fraxinus sp. (üasin) O 2Scm, h 12m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) @ 4Ocm, h 12m

Total — 8 ex. - Partea impare 206 ex.
Partea numerelor pare sens Capăź Tramvai 14 — str. RóuI Doamnei:

str. Gărleni — str. Constantin Tżteż Petrescu:
- 4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0 25cm, h 1 Om
- ĺ ex. Platanus acerifolia (platan) O 3-25cm, h 4—lOm

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O lScm, h IOm
- 10 ex. Pnmus cerasifera mulűtulpinale (cor.d i4Ą8-20cm, h 5-8m
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- 6 ex. Ulmus sp. (ulm) O 25-3Ocm, h l0-12m
- 2 ex. Acer negundo şi platanoides (arţar) O i 5-4Ocm, h 8-lOm
- 2 ex. Gleditsia triacanthos biwlpinałe (gIđiţă) O 3Ocm, h 12m
- 2 ex. Fraxinus sp. (ĺřasin) O lScm. b 8-iOm
- 6 ex. Carpinus behilus (carpen) O 2Ocm, h 1O-12m
- 3 ex. Morus sp. uni şi triwlpinali (dud) O 20-6Ocm, h 12-14m
- I ex. Populus canadensis (plop) O SOcm, Fi 14m

Total — 39 e
s,, Constantin Titel Petrescu — str. Tánganzdui (pe lungimea blocului de Ia nr. 40,):

- 7 ex. Ulmus sp. (ulm) O 25cm, h 1O-12m, un exemplaľ, cel marcat cu X roşu
este cuprins în avizul Direcţiei de Mediu cu nr. 3601, 4822/03.06.2019

- I ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 1 Scm, h 6m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 4Ocm, h lOm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O lOcm, h 6m
- I ex. Malus domestica (măr) O lOcm, h 4m

Total — t1 ex.
str. Tánganului — str. Braşov

- 2 ex. Ailanthus altissima uni i bitulpinali (fals oţetar) O 30-4Ocm. h I0-14m
- 14 ex. Pinus nigra (pin) O 2Ocm. h 8-lOm
- i ex. Tilia sp. (tei) O I Ocm, h 6m
- 1 ex. Ulmus sp.multitulpinal (ulm) O lOcm, b 4m
- 1 ex. Catatpa sp. (catalpa) O 4Ocm, Ii 10-i2m
- 4 ex. Populus pyramidalis (plop) O 40-6Ocm, h I 6-1 8m
- 3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 20-45cm, b 10-1 2m, exemplarele

marcate cu X roşu sunt cuprinse în avizul 13235-19-20/2020
- 2 ex. Acer platanoides (arţar) O 25cm, b lOm
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Scm, h lOm
- 1 ex. Gleditsia triacanthos (glädiţă) O 6Ocm, h 14m

Total—31 ex.
Aleea Valea Călugărească — str. Valea Roşie:

- 1 ex. Pinus nigra (pin) O 2Ocm, h 6m
- i ex. Armeniaca vulgaris (cais) O 2Ocm, h 8m
- i ex. Salix sp. (salcie) O 4Ocm, Ii lOm
- I ex. Acer negundo (arţar) O 45cm, h i Om
- 2 ex. Rcbinia sp. (salcâm) O 20-4Ocm, h 14m
- 5 ex. Thuja sp. (Wia) O lOcm, h lOm -—

- 8 ex. Fraxinus sp. (&asin) O 2Ocm, h 12m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O iOcm, h Sm
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 15-2Ocm, h 1O-12m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 2Ocm, Ii lOm

Total—23 ex.
Str. Valea Roşie — str. Rdul Doarnnei:

- 15 ex. Populus simonii (plop) O 4Ocm, h I 8m
- 13 ex. Fraxinus sp. (&asin) O 40cm4 h 14m
- 2 ex. Platanus acerifolia (platan) O 4Ocm, li ioń %\
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- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h lOm
- I ex. Catalpa sp. (catalpa) O 25cm, h 8m
- 8 ex. Acer negundo şi platanoides (arţar) O 2Ocm, h lOm
- 5 ex. Thuja sp.(tuia) O 1 0-2Ocm, h 6m
- 1 ex. Quercus rubra (stejar) O 4Ocm, h 16m
- 6 ex. Aesculus hippocastanum (castai) O 2Scm, h IOm
- 5 ex. Robinia sp. (salcâm) O 4Scm, h IOm
- 1 ex. Abies alba (brad) e IOcm, h 6m
- 4 ex. Mows sp.uni şi tritulpinali (dud) O lOcm, h IOm
- 6 ex. Pinus nigra (pin) O 2Ocm, h 1Dm
- I ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 25cm, h IOm
- 2 ex. Gleditsia tziacanthos (g)ădiţă) O J 0-4Ocm, h 8-18m
- I ex. Salix sp. (salcie) O 2Ocm, h Xm
- I ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 3Ocm, h 6m

Total — 73 ex. - Partea pară 177 a.
Lucrările avizate se vor efectua prin grija executanţilor lucrărilor, etapizat pe

mäsura mnaintării lucrărilor, in prezenţa unui rcprezentant al administratorului legat al

terenului, A.D.P. Sector 6, care va prelua mateńalul Iemnos rezultat, evacuându-se

masa lemnoasă pentru a nu bloca execuţia Iucrărilor, luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene. Menţionăm că

arborii ce urmează a se de&işa sunt marcaţi pe trunchi cu puncte dc cułoare portocalie

şi roz-ciclamen, iar tulpinile exempĺarelor multitulpinale au fost marcate fiecare

separat. (de aici rezultând un număr mai mare de arbori marcaţi pe p)an).

Precizăm că executantul lucrărilor şi reprezentantul legal ai terenului sunt

răspunzători de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,

supravegberea execujiei lucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea tehiiologiei

de execuţie a de&işărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform

art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la N.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Nonnele de protecţie

a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.GM.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor veni pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

compensarea arborilor aviza[i pentru de&işare, aveţi obligaţia plantării a 383ex. arbori

tineri cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-2Xcm şi înălţime

corespunzătoare circumferinţei în ibncţie de specie, în perioada optimă de plantare din

primăvara-toauuia anului 2020, respect&d prevederile din Angajamentul de plantare

nr. I 091A din 04.02.2020, la fmalizarea lucrărilor de impĺementare a proiecwlui, se vor

crea noi spaţii verzi şi se vor planta arbori şi arbuşti în conformitate cu prevederile din

documentaţia de amenajare peisagistică care a stat la baza instrumentării dosarului.

Menţionăm că în situaţiile excepţionale, în care numărui de arbori tineri plantaţi

(conform proiectului) este mai mic decât numărul de arbori prevăzuţi pentru plantările

în compensare, constructorul are obligaţia revizuirii adreselor şi a Angajamentelor de

plantare asumate (pentru fiecare fază în parte) prin încheierea unor Protocoale de

plantare, doar pentru difcrcnţa de arbori. Acestea se vor încheîa cu Administraţia

Lacuri, Parcuri şi Grădini, prin serviciulidirecţia de specialitate, iar în acestea se vor

stipu)a următoareJe:
s
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- speciile propuse ce urmează a se planta şi perioada de plantare;
- circumferinţele trunchiurilor exemplarelor tinere, înălţimile (conform prezentei

adrese) şi locaţiile unde acestea se vor planta;
- cine are obligaţia întreţinerii materialului dendrologic plantat până la prindere,

iar în situaţia neprinderii cine execută înlocuirea materialuluir dendrologic.
Protocolul/protocoalele se v&vor prezenta la Direcţia de Mediu în cel mai scurt

termen de la data eliberarii lor.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din M.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea
veriflcării în teren a pĺantărflor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf, art 4 din acelai act normativ.

Pentru arborii preväzuţi în Angajamentul de plantare, care se plantează in
aHniamentele trotuarelor ce marginesc profilul viitoarelor străzi, formănd astfel
p1antaii de aliniament se vor respecta prevedeńle din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti. Materialul dendrologic tânăr plaritat se va supune Iiteraturii de
specialitate şi se va respecta procedura de plantare cu tot ce include ea (pregătirea şi
mulcirea, daca este cazul, sistemelor radiculare înainte de plantare, drenarea gropilor,
udat, wtorat, întreţinerea arborilor tineri până la pomirea în vegetaţie şi menţinerea Ior
ca atare cel puţin 3 perioade de vegetaţie, etc.). Dacă materialul dendrologic nu
pomeşte in vegetaţie sau se usuca masiv in zone compacte, termen cunoscut sub
denumirea de “neprindere a materiahi/ui dendivlogic nou ploniat" aprcciem că Ia
înlocuirea lor ar trebui reconsiderată calitatea materialului dendrologic achiziţionat,
precum şi analizarea factorilor climatici, ecologici şi edafki ai Iocaţiei, iar în cazul în
care condiţiile zonei nu sunt favorabile se înlocuieste specia.

Se vor respecta cu stricteţe toate prevededle enumerate în actele sus menţionate,
acte care au stat la baza demarării proiecwlui, iar orice modificare care afectează alţi
arbori, înafara celor inventariaţi ş marcaţi, apărutä ulterior emiterii prezenwlui aviz
pentru tronsonul Capăt Terminal 41 - str. Râul Doamnei se va anunla în scris, pentni a
se reanaliza ş emite avizul de specialitate necesar continuădi lucrărilor, In situaţia în
care sunt încălcate sau nerespectate prevederile din actele sus enumerate, vă facem
cunoscut faptul cä prezentul aviz devine nul, iar beneficiaruWproiectantul şi executantul
vor suporta sancţiunile prevăzute în legislaţia de mediu în vigoare.

Totodată comunicăm faptul că proiectantul i beneficiawl sunt direct
răspunzători de exactitatea şi veridicitatea datelor şi inscrisurilor cuprinse în
documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — 383 et
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1692338,1790177,1801612/11915,12545,13678,4351

CATRE
COMPANJA MUNJCIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCURESTI

Str Aflstide Demetriade nr 2, et. 2, birou nr 18, sector 1, Bucurti

Spre ştiinţă:
-A.D.R Sectorul 2
os. Electronicii nr.44, Sector 2

(Str. Doamna Ghica în zona RATB Dimitrie Grozdea, sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr.1692338/19.12.2018 i ia
Direcţia de Mediu cu nr.11915/20.122018, completată cu documentaţia înregistrată ia
PMB cu nr.1790177/06.11.2019, 1801612/10.12.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr.12545/07.11.2019, 13678/11.12.2019, 435/16.01.2020 prin care solicitaţi aviz de
specialitate cerut prin Certificatul de Urbanism nr. din 29.11.2018, în
scopul „obţinerü autorizaţiei de construire in vederea elaborărü documentaţiei pentru
autorizarea executărä Iucrărilor de construire privind: executare pasarelă pieton&ă pe
str. Doamna Ghica în zona RATB Dimitrie Grozdea “, vă comunicăm următoarele:

1. Având în vedere documentele depuse Ia dosar:
- Cerere
- Certificatul de Urbanism din 29.11.2018 cu planurile

anexă;
- Memoriu General;
- Clasarea Notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului;
- Adresă i de Ia Direcţia Patrimoniu;
- Avizul emis de Primăria sect.2;
- Avizul r cod:11 aI Comisiei de Coordonare a Proiectării, cu

pianul anexat;
- Avizul de traseu - J către Administraţia Străziior;
- Acordude pricipiu emis de Brigada Ritueră —‘

- Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie PMB /06.05.2019, Apr1874 cu
planuriie anexă.

- PIan de situaţie cu marcarea arborelui care va fi transplantat
- Adresa i emisă de emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului;
- Fotografii 3.

2. Urmare a verificărilor efectuate în teren în data de 05.11.2018 respectiv
21.01.2019, s-au inventariat lex. Piatanus acerifolia (platan), viabii, situat pe platbanda
din str. Doamna Ghica în zona RATB Dimitrie Grozdea sectorul 2.

i,aBd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştai 050013, sector 5, Bucureşt, Romăn



3. A analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie Protecţia
Mediului din cadrul C.G.M.B, din data de 28.01.2020 i Iuând in consderare că
exemplarul de platan inventariat împiedică execuţia Iucrărilor „executare pasarelă
pietonală pe str Doamna Ghica în zona RATB Dimitrie Grozdea, sector 2", în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Transplantare:
Platbandă - str Doamna Ghica în zona RATB Dimitrie Grozdea, sector 2:

- 1 ex. Platanus acerifolia (platan) e 0,7cm, h 3m.
Lucrările de transplantare se vor executa prin grija dvs., sub supravegherea unui

reprezentant de Ia ADP sectorul 2, cu obligaţia ca după transplantarea arborelui să fie
anunţată Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu Iocaţia exactă a arborelui (stradă nr,
spaţiul verde/condominiu, alveolă) pentru planificarea i efectuarea verificărilor în teren.

De asemenea, pentru prinderea materialului dendrologic în noua Iocaţie, se va
avea în vedere obiigatia udării materialului dendrologic ceI puţin o perioadă de vegetaţie,
pentru asigurarea prinderii acestuia, Perioada de transplantare este perioada de repaus
vegetativ (toamna — primăvara). In cazul în care, arborele transplantat nu se va prinde
după o perioadă de vegetaţie, acesta va fi înlocuit cu material dendrologic de aceIai tip.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defriare sau de
toa l eta re.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor i respectarea prevederilor prezentului aviz, Pentru orice modificare
apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia Ia
Direcţia de Mediu.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, va fi sancţionată conform art. 4,
Iit.b din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate lan de Ia data emiterfl.
Transplantare — 1 ex. arbore

Întocmit: Expe Pricopi Anişoara

C 3 FEB. ZÜZD
Red: P.A,/3 ex.31.O1.2020
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
http:/iwi'ą.pmb.roíinstituiiiIprimpriaIdiroctii/direçtia mediu/avize arbpri in consultareiavize arbari in çonsultare.phnp& data de
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1787836/12304; 1801998/13691; 1813740/449

D-na
CĂTRE

Str. nr. ‚ sector i

Referitor Ia lucrarea: “Împrejmuirea i organizare de execuţie la imobilul din str. PIt.
Ion Nedelcu nr. 2, sector 3"

Referitor Ia adresa dvs., P.M.B cu nr. 1787836/30.10.2019 i la Direcţia de Mediu
cu nr. 12304/31.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B cu
nr.1801998/11.12.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 13691/12.12.2019, Ia care se revine
cu completarea înregistrată la P.M.B cu nr. 1813740/16.01.2020 i la Direcţia de Mediu cu
nr. 449/17.01.2020 prin care solicitaţi aviz de specialitate privind executarea lucrărilor
“Imprejmuirea şi organizare de execuţie la imobilul din str. Plt. Jon Nedełcu nr. 2, sector
3", în conformitate cu prevederile Certiűcatului de Urbanism nr. ‚ emis de
Primăria Sector 3, vă comunicăm următoarele:

1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Dovada deţinerea proprietăţii în suprafaţă de 1426,20m.p formată din loturile

S 1+S2+ S3 susţinută prin Dispoziţia nr.
- Dispoziţia Primar General nr, prin care se dispune în temeiul

Legii nr. 10/200 l “restituirea, în natură, în proprietatea d—nei ‚ a
imobilului situat în str FizicienUor nr 2, sector 3, cornpus din teren în suprafaţă de
1426,20m.p. (ioturfle S]+S2+S3,) vi construcţü, care se identWcă conforrn raportului de
expertiză tehnică extrajudiciară topograjîcă întocmită de expert tehnic

ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie", Dispoziţia Primar General nr.

sector 3 nr.

IźF

- Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară prin care suprafaţa cere se propune
pentru retrocedare este alcătuită din mai multe loturi în hincţie de folosinţa actuală : lot S i
în suprafaţă de 934,Olm.p. folosinţa curte creă; 52 în suprafaţă de 225,74m.p. folosinţă
curte dispensar, 83 în suprafaţă de 266,45m.p. folosinţă teren liber, precum i 3 (trei)
clădiri i 2 (două) anexe pe lotul Si: C1 în suprafaţa de 168,28m.p.; C2 în suprafaţă de
384,72m.p.; C3 în suprafaţa de 27,86m.p. i C4 în suprafaţa de 29,69m.p, i pe lotul 82 —

C5 în suprafaţa de i66,75m.p. potrivit planului de situaţie scara 1.500 restituire fostă
proprietate din bd. Ion ulea nr. 88 i str. Ion Nedelcu fost nr. 2, sector 3 avizat de d-na
ing. expert tehnic judiciar ş Iot S3 în suprafaţă de 266,45m.p.
identificat ca spaţiul verde.

- Protocol de Predare — Primire a imobilului din Bucureti str. Fizicienilor nr. 2
prin care „se restituie im . uJ situat în str. Fizicienilor nr. 2

üLUI BUc
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sector 3 compus din teren in suprafaţa de 1426,20m.p. Gottgrile 51+52+53,) i construcţU,
care se identĘfică conform raportului de expertiză telmică extrajudiciară topograjică
întocmit de expert tehnic ‚ care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie cu excepţia lotului S 1- pentru care predarea primire se va face de către
Primăria sectorului 3 Bucuresti"

- Protocol de Predare — Primire a Creei ‘Dudeti Cioplea" din Bucureti str.
Fizicienilor nr. 2, sector 3 nr. . prin care Primăria Sectorului 3 prin
Comisia numită prin Dispoziţia Primarului sector nr. din ‚ predă doamnei

“corp Crea „Dudesti Cioplea" situată în str FizicienUornr.2, sector 3, în
suprafafă de ő1mp teren liber ş 168;np suprafaţă construită conform schiţei ataate
docwnentaţiei;

- Certificat de identificare a imobilului nr. emis de către
Primăria Municipiului Bucuresti — Direcţia Evidenţa Imobiliară i Cadastrală

- Certificat de Atestare Fiscală nr.
- Memoriu Tehnic întocmit pentru obţinerea Numărului Cadastral Provizoriu pentru

imobilul din str. Plt. Ion Nedelcu nr. 2, sector 3 însoţit de planurile anexă
- Certificatului de Urbanism nr, însoţit de planurile anexă vizate

spre neschimbare
- Act de reglementare emis de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului

Bucureti nr.
- Aviz Comisia Telmică de Circulaţie nr, însoţit de planul vizat

spre neschimbare nr.
- Aviz nr. emis de către societatea APA NOVA Bucureti
- Aviz nr. emis de către societatea Distrigaz Sud Reţele
- Aviz de amplasament favorabii nr. emis de către

societatea E-distribuţie Muntenia
- Aviz tehnic de amplasament — ‚.împrejmuire teren i organizare de execuţie în str.

Plt. Nedelcu Ion nr. 2 ( str. Fizicienilor nr.2). secctor 3, Bucureti" nr.
emis de către societatea Regia Automonă de Distribuţie a Energiei Termice Bucure$i

2) a veriflcărilor efectuate în teren în datele de 06.11.2019 ş de 29.01.2020 în
vederea inventarierii materialului dendrologic situat pe teren

3) în conformitate cu prevederile din Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, modificările
i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm

Protejarea arborilor i arbutiIor/1ianeIor
Latura dinspre blocul C i 7 — B-dul Camil Ressu nr 54:

- 2 ex. Abies alba (brad) O 25-3Ocm. h 12m
- i ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 12-14m

Latura proprietăţii dinspre blocul C 16 — B-dul Camil Ressu nr. 52
- i ex. Thuja sp. (tuia) O 2Ocm, h 8m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 12m ‚ crescut în gard existent la data

verificărilor
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h IOm, la distanţă de aproximativ i0cm ş lipit

de gardul actuaL situaţi cu aproximaţie în dreptul scării 4 a blocului C i 6
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- 20 ml gard viu din liana aparţinând speciei Łonicera japonica (caprifoi/mâna
Maicii Domnului) concrescut în gardul existent (zona din dreptul scărilor 5 i 6)

- 10 ml. gard viu din liana aparţinând speciei Parthenocissus quinquefolia (viţa
sălbatică) crescută i concrescută pe gardul existent (zona scărilor 3-4)
Spate cłădire:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O lOcm, h 3m
- 2 ex. Prunus cerasus (visin) O 8-lOcm, h 3m
- 1 ex. Malus domestica (măr) O l5cm, h 5m
Defriare i scoaterea rădăcinilor:

Łatura proprietăţii dinspre str. Plt. Ion Nedelcu:
- 2,5 mI. gard viu din liana aparţinând speciei Parthenocissus quinquefolia (viţa

sălbatică) crescută pe gardul existent (stânga acces auto pe proprietate)
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h lOm crescut în gardul dislocat de cre$ere

1 ex. buturugă Morus sp. (dud) O6Ocm, h 0,4Ocm
In timpul lucrărilor de construire gard, constructorul va respecta cu stricteţe

următoarele
- va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din vecinătatea lucrărilor,

prin menţinerea distanţei săpăturilor de 2-2,Sm faţă de trunchiul arborilor, utilizând pentru
executarea soclului gardului o tehiiologie adaptată condiţiilor din teren, astfel încât să nu
distrugă sistemul radicular aI matrialului dendrologic situat pe linia gardului (pentru
exemplarele situate în colţul clădirii limita cu terenul din spatele clădirilor către str.
Fizicieilor);

- va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi
rănireairuperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare pentru
exemplarele ce sunt în vecinătatea gardului de plasă existent;

- nu se vor secţiona sistemele radiculare i nu se vor rupe cre$erile lianelor (nu se
va face receparea) care acoperă gardul existent aa cum sunt asumate de către proprietar
prin Memoriul tehnic de Arhitectură;

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i
a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a defriărilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Nonîiele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, în
compensarea arborelui i a rădăcinü (buturuga) avizate pentru deüiare, aveţi obligaţia
plantării a 7ex. arbori tineri cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-2Scm
i înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie i 25 ex./fire de
arbuti(Iiane), în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020, în incinta
proprietăţii din str. Plt. Ion Nedelcu nr. 2, respectând distanţele legale faţă de clădiri i
utilităţi i prevederile din Angajamentul de plantare nr. 449/A din 04.02.2020.

Materialul dendrologic tânăr plantat se va supune literaturii de specialitate i se va
respecta procedura de plantare cu tot ce include ea (pregătirea i mulcirea, dacă este
cazul,a sistemelor radiculare înainte de plantare, drenarea gropilor,
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întreţinerea arborilor tineri până Ia pornirea în vegetaţie i menţinerea lor ca atare cel puţin
3 perioade de vegetaţie, etc.). Dacă materialul dendrologic nu pornete în vegetaţie sau se
usucă masiv în zone cornpacte, termen cunoscut sub denumirea de “neprindere a
materialului dendrologic nou plamaí" apreciem că la înlocuirea Ior ar trebui reconsiderată
caiitatea materialului dendroĺogic achiziţionat, precum i analizarea factorilor climatici.
ecologici i edafiei ai locaţiei, iar în cazul în care condiţiile zonei nu sunt favorabile se
înlocuiete specia.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr
304/2009. aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din acelasi act normativ.

In cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (o perioadă de vegetaţie de la
finalizarea lucrărilor) se constată uscarea lianelor sau uscarealprăbuşirea unor arbori de pe
Iinia gardului existent sau din apropierea lraseului lucrărü, veţi suporta sancţiunile
legislaţiei de rnediu în vigoare prezentu] aviz devenind nul i veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate, precum şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor de împrejmuire tereu menţionate în documentaţia depusă spre analiză.

Se vor respecta cu stricteţe toate prevederile enumerate în actele sus menţionate.
acte care au stat la baza solicitării, In situaţia în care acestea sunt neconforme cu
datele/documentele transmise i care au stat Ia baza instrumentării dosarului, sunt încălcate
sau nerespectate vă facem cunoscut faptul că prezentul aviz devine nul. iar proprietarul
terenului va suporta sancţiunile prevăzute în legislaţia de mediu în vigoare.

Prezentul aviz are tenTlen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Protejare —1] ex. arbori şi 30m1 liane
DeJ&4are — 2 ex, din care ] buturugă vi 2,5ml liane

DIRECTOR EXECUTIV,
Sinwna- a POPA

Expert
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1792571,179g516,1822788,1823891112810,13554,1376, 1422!

CĂ TRĘ
S.C. OREGON PARK 1

Şos. Pipem nr.46D- 46E- 48, bloc Oregon
Park Clădirea B, pafler, sector 2 Bucureşti

(Platbandă - şos. Pipem nr. 48, sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucure$i cu
nr.1792571114.11.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.12810/15.11. 2019, completată cu
adresele nr 1799516/05.12.2019, 1822788/11.02.2020, 1823891/12.02.2020 i Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 13554/06.12.2019, 1376/11.02.2020, 1422/12.02.2020, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate privind transplantarea unor arbori situaţi în os. Pipera
nr.48, pe domeniul public, platbandă, care împiedică executarea Iucrării: „aĺimentarea cu
energie electrică în vederea maiizării unui acces semafodzat pentru imobilul situat pe şos.
Pipera nr.48 şi realizarea unui acces similar pentru imobflul situat pe şos.Pipera Ia o
distanţă de circa 250m. respectiv imobilul DRPCIV, Sectorul 2," conform Cerďicatului de
Urbanism din 24.00.2019, vă comunicăm următoarele:

1) Jn urma analizärii documentelor existente Ia dosar:
- Cereri tip;
- Cerificat de Urbanism ‘. cu planu vizat spre

neschimbare.
- Aviz Arhitect şef
- Clasarea Notificăńi
- Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie cu planul

anexat.
- Aviz Brigada Rutieră I

- Extras de carte Funciară pentru Informare
- Memoriu Tehnic

- Aviz tehnic de consultanţă preliminară de circulaţie nr.944/1 1.09.2019
2) a verificării in teren:

-au fost inventariaţi 21 ex. Piatanus acerifolia (platan) S 10-lScm h 2 - 3m, 50
tufe Rosa sp. (trandaflr) i 300 mp spaţiu verde, în os. Pipera nr.48, pe domeniul public,
platbandă, care împiedică executarea Iucrării: „alimentarea cu energie electrică in
vederea realizării unui acces semaforizat pentru imobilul situat pe şos. Pipera nr.48 şi
malizarea unui acces similar pentm imobflul situat pe şos.Pipera ia o distanţă de circa
250m, respectiv imobiIui DRPCIV, Sectowi 2ľ
3) şi Iuänd în considerare:

-prevededle H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti;

-prevedeńle art. 9, alin (2) din legea nr.8812014 care modifică i completează
Legea nr.24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, avlzăm

Bđ. He?na Ebabela m 47. d po$ai 050013. sed 5, Buan, RrănÉ
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Transplantarea arborilor ęi arbutiIor; 21 ex. Platanus acerifolia (platan) ® =10-
1 Scm h = 2 - 3m, 50 tufe Rosa sp. (trandafir), care împiedică impiedică executarea lucrării:
„alimentarea cu energie eiectdcă in vederea reatizăńi unui acces semafcdzat pentru
imobüul situat pe şos. Pipera nr.46 şi realizarea unui acces similarpentw imobilul situat pe
şos.Pipera Ia o distanţă de circa 250m, respectiv imobilul DRPCIV, Sectoml 2."

Lucrăhle de transplantare se vor executa prin grija constwctowlui/proprietawlui
legal aI terenului pe care se aBă arborii, cu o firmă specializată în peisagisticăihorticultură,
tn prezenţa unui reprezentant al Administraţiei Domeniului Public Sector 3, în perioada de
repaus vegetativ aI arborilor (primăvara sau toamna) Iuându-se măsurile necesare
prindehi materialului dendrologic si se va amenaja o nouă suprafaţă de spaţiu verde de
300mp, prin înierbare i plantare de material dendrologic, (udat, tutorat etc.) conform i cu
respectarea prevedeńlor din Protocolul de transplantare nr. 51410112.02.2020 încheiat
cu Administraţia Domeniului public Sector 3 i înregistrat Ia Direcţia Direcţia de Mediu
- PMB cu nr. 1422112.02.2020

Precjzăm că, constructorullproprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor in zona
operaţiunilor, respectarea prevederĺlor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
transplantărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1
Ia K.C.G.M.B. nr. 304/2009.

La ťinalizarea Iucrăńlor de transplantare, proprietarul Iegal aI terenului are obligaţia
anunţării Direcţiei de Mediu din cadwl PMB pentru planificarea şi efectuarea verificărilor in
teren.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrăd de defriare sau de
to&etare.

Nerespectarea celor menţionate ln prezentul aviz, va fI sancţionată conf. arL4 Iit.b
din H.C.G.MB.nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Transplantare 21 ex. arbod, 50 tufe Rosa sp. (trandafir),

DIRECTOR EXECUTN,
Simon POPA

Întocmit: Expefl Pdcopi Anişoara

Expefl Anca Aiexandrţý_

13. FEB. 2020
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

Nr. 7922211256 (2019); 1787349(1225%k2019), 1821315/1257; 1725 2& FEÜ.

CĂTRE
S.CSTRABAGS.R.L
Calea 13 Septernbrie nr. 90, et. 5, Cam. 5.01, Sectorul 5

pentru
COMPANIA NA ŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII R UTIERE

Spre tiinţă:

O Administratia Domeniului Public Sector 1

o B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la obiectivul de investiţii : “Proieclure i execuţie Pasaj Mogooaiu pe
Centura Bucureti, peste DN I A"

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu iw. 1779222/03.10.2019 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 11256/04.10.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate pentru
obiectivul “Proiectare i execuţie Pasaj Mogooaia pe Centura Bucure$i, peste DN 1
A", propuse prin Certiťicatul de Urbanism nr 652R11758478 din 27.08.2018, la care se
revine cu adresa înregistrată la P.M.B cu nr. 1787349/29.10.2019 i la Direcţia de Mediu
cu nr. 12254/30.10.2019 şi cu completarea de documentaţie prin adresa înregistrată la
P.M.B cu nr 1821315/06.02.2020 ş Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1257/07.02.2020, vă

O comunicăm următoarele:
1) In urma analizării documentelor existente la dosar:
- Certificatul de Urbanism nr. :/27.08.2019 însoţit de płanul mexă

1:2000
- H.G. nr. 384/12.12.2019 privind dec1anarea procedurilor de expropriere

pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac
parte din coridoml de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
Fluidizare traJic pe DN lhn 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră ín zona de Nord a
municipiului Bucureşti — Obiect 7 — Completarea CenÍurii rutiere a municipiului
Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A" în vederea
continuării lucrărilor de interes public “Proiectare i execuţie Pasaj Mogooaia pe
Centura Bucureti, peste DN 1 A"

- Aviz nr. - . .. .9 emis de către Ministerul Apărării Naţionale
- Aviz emis de către Compania Naţională Căi Ferate CFR S.A. nr.

L.3/4/60/20 19
- Memoriu Tehnic de specialitate — Studiu peisagistic, însoţit de planul anexă în

care sunt menţionate la legendă speciile de arbu$i ce covorul vegetal al
kţK.ŕ &



spaţiilor verzi ce vor mărgini artera de circulaţie denumită “bretea 7" i scuarul de
delimitează henzile de circulaţie in suprafaţă totală de 2157mp

- Mernoriu Tehnic de specialitate — Raport de identificare utilităţi pe
amplasament, însoţit de planurile anexă cu marcarea reţelelor tehnico-edilitare din zona

viitorului pasaj
- Aviz R.A.D.E.T. nr. !4.04.2019
- Aviz APA NOVA nr. /30.05.2019
- Aviz DISTRIGAZ SUD ROMANIA nr. L - - din

18.04.2019
- Aviz TELEKOM nr. din 01.08.2019
- Aviz S.T.B. nr. /23.04.2019
- Aviz e-distribuţie Muntenia nr. - 7/24.09.2019
- Áviz favorabil LUXTEN nr. 115.05.2019
- Aviz de traseu Netcity seria ;/19.04.2019
- Actul de reglernentare emis de către Agenţia Regională pentru Protecţia

Mediului Bucureti nr. /27.01.2020 însoţit de planul anexă vizat spre neschimbare
- Aviz Administraţia Sträzilor Bucureti nr. 7/28.10.2019
- Aviz Administraţia Domeniului Public Sector 1 nr. /02.04.20 19
- Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr. 23.07.2019 însoţit de planul

anexă nr. 1750743 vizat spre neschimbare
- Avizul emis de APMB pe baza Legii nr. /2014 nr. /14.02.2020 cu

rectificarea înregistrată în data de 19.02.2020, înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu nr.
1725/20.02.2020

2) a verificării în teren în data de 28.10.2019 în vederea inventarierii
materialului dendrologic situat pe teren

3) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, modificările
ş completările ulteńoare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm

Defriare i scoaterea rădăeinilor:
Breteaząa de circulaţie 7

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ú lOcm, h 5-7m
- 1 ex. Salix sp. multitulpinal (salcie) O lScm,h 8-lOm
- 2 ex. Populus pyramidalis i canadensis (plop) O 30-4Ocm, h 10-14m

Total - 6 ex.
Breteaua de circulaţie 8:

- 4 ex. Populus pyramidalis i canadensis (plop) O 4Ocm, h 14m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 4Ocm, h 1 Om
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 10-2Ocm. h 4-8m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 8cm, h 4m
- 1 ex. Gleditsia triacanthos (glădiţă) O 8cm, h 3m

Total - 9 ex.
Lucrăriĺe avizate se vor efectua prin grija executanţilor lucrărilor. etapizat pe

măsura înaintării lucrărilor, în prezenţa unui reprezentant aI administratorului Iegal aI
terenului, A.D.P. Sector 1, care va prelua materialui lemnos rezultat, evacuându-se
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masa iemnoasă pentru a nu bloca execuţia iucrărilor, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Precizăm că executantul lucrărilor i reprezentantut legal al terenului sunt
răspunzători de siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor,
supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea Ielmologiei
de execuţie a deüisărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8
din Anexa rw. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
compensarea arborilor avizaţi pentru de&iare, aveţi obligaţia plantării a l Sex. arbori
tineri cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm ş înălţime
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare din
primăvara-toamna anului 2020, respectând prevederile din Protocolul de plantare nr.
I 840 din 05.02.2020 încheiat cu administratoml legal al terenului sectorului 1, în speţă

L A.D.P. sector l,iar la finalizarea lucrărilor de implementare a proiectului, se vor crea
noi spaţii verzi ş se vor planta arbu$i în conformitate cu prevederile din documentaţia
de amenajare peisagistică care a stat la baza instrumentării dosarului.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriűcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art, 4 din ace1ai act normativ.

Se vor respecta cu stricteţe toate prevederile enumerate în actele sus menţionate,
acte care au stat la baza demarării proiecmlui, iar orice modificare care afectează alţi
arbori, înafara celor inventariaţi ş avizaţi, apărută ulterior emiterii prezentului aviz de
specialitate se va anunţa în scris la Direcţia de Mediu, pentru a se reanaliza i emite
avizul de specialitate necesar continuării lucrărilor, In situaţia în care sunt încălcate sau
nerespectate prevederile din actele sus enumerate, vă facem cunoscut faptul că

C prezentul aviz devine nul, iar beneficiarul/proiectanml i executanml vor suporta

p sancţiunile prevăzute în legislaţia de mediu în vigoare.
Totodată comunicăm faptul că proiectantul ş beneüciarul sunt direct

răspunzători de exactitatea i veridicitatea datelor ş înscrisurilor cuprinse în
documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Dejiżşare — l5ex.

ocrnit
Expe . ‘stina ENACHE

Red. E.C, I 4 ex. — 20L aviz a fost poslal pe site-uI PMB I 3 FF8. uIfl
php pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Marieîza POPA
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- :vî i PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1798490, 1812801 1822716, 1824980, 1826897113390, 397, 1352,
1637,17291 26. FĚB. 2s)18

CĂTRE,
PRIMĂRIA SECTORULUI 3- Direcţia Investiţii i Achiziţii

Calea Dude$i, nr. 191, sector 3

Spre tiinţă:
Primăria Sectorului 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public
intr. Odobeşti nr 5-7, sector 3

Ca urmare
Municipiului BucureU
13390/04.12.2019, comp
înregistrată Ia P.M.B
397/16.01.2020 i Ia
nr.1 822716/10.02.2020
înregistrată Ia P.M.B.
nr.1637/19.02.2020 i cu
1826897/20.02.2020 ş Ia
emiterea avizului de Direcţiei

emis
de Mediu, solicitat prin Certificatul de
de Primăria Municipiului Bucure$i,

Urbanism nr.
vă comunicăm

Ia adresa dvs.733185/02.12.2019, înregistrată Ia Primăria
cu nr.1798490/03.12.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
Ietată cu documentele anexă Ia adresa dvs. nr.6065/09.01.2020,
cu nr.1812801/15.01.2020 ş Ia Direcţia de Medíu cu nr.
adresa dvs. nr.47712/10.02.2020, înregistrată Ia P.M.B cu
i Ia Direcţia de Mediu cu nr.1352/11.02.2020 i Ia adresa

cu nr.1824980/14.02.2020 I Ia Direcţia de Mediu cu
adresa nr. 273458/19.02.2020 înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

Direcţia de Mediu nr.1729/20.02.2020 prin care solicitaţi

urrnătoarele:
1. In urma analizării documentelor existente Ia đosar

- Cerere tip,
- Certificat de urbanism nr. emis de Primăria

Municipiului Bucure$i, cu planuri anexă, vizate spre neschimbare (1:500, 1:2000),

- Certificat de înregistrare fiscală nr.
- HCGMB nr. -

-‚ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal(PUZ);
Construire cale de comunicaţie peste obstacol natural, Râul Dâmboviţa, i

accesibilitate circulaţie- zona str. Nicolae Teclu, sector 3, Bucureti,
- Aviz Arhitect ef, nr. entru PUZ - Construire cale de comunicaţie

peste obstacol natural, RâuI Dâmboviţa, ş accesibiiitate circuIaţiŕtr. Nicolae

Teclu, sector 3, Bucureti,
(( n:a3w 30 \
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- PIan de încadrare în zona pentru PUZ - Construire cale de comunicaţie peste

obstacol natural, RâuI Dâmboviţa, i accesibilštate circulaţie- zona str. Nicolae

Teclu, sector 3, Bucuresti,
- Regulament Iocal de urbanism pentru PUZ- Construire cale de comunicaţie peste

obstacol naturai, RâuI Dâmboviţa, i accesibilitate circulaţie- zona str. Nicolae

Teclu, sector 3, Bucuresti,
- Aviz de gospodărire a apelor nr. . si Documentaţia Tehnică în

vederea obţineríi acestuia,
- Clasarea notificărfl nr. -- .9- Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti,
- Aviz tehnic de consultanţă preliminară de circulaţie nr.
Categoria A2-,, zona urbană, tip 4- anIiză prospectivă trafic",
- Aviz de traseu nr. ._. .. ..s —Administraţia Străzilor Bucuresti,
- Aviz primar Sector 3 nr.
- Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, nr. ;u planurile
anexă, vizate spre neschimbare,
- PIan de situaţie D.06 cu marcarea arborilor pentru care se solicită avizul,
- Protocol de transplantare, nr.

2) la verificarea efectuată pe teren, în data de 17.02.2020, în Iocaţia din Splaiul Unirii, în
dreptul str. Nicolae Teclu, sector 3, pe domeniul public, în platbandă, s-a inventariat
următorul material dendrologic care împiedică executarea lucrărü: „constrnire cale de
comunicaţie peste obstacol natural, RâuI Dâmboviţa, .i accesibilitate circulaţie-zona str.
Nicolae Teclu, sector3", arbori tineri, viabili care pot fi transplantaţi:
- 4 ex. Platanus sp. (platan) D =10-12 cm h = 3-4 m si 30 mp spaţiu verde afectat de
execuţia lucrăriior.
3) i luând în considerare:

-prevederile H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti

-prevederile art. 9, alin (2) din Iegea nr.88/2014 care modifică ş completează
Legea nr.24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, avizăm

Transplantarea:
- 4 ex. Platanus sp. (platan) O =10-12 cm h = 3-4 m; care împiedică executarea

lucrărU „construire cale de comunica ţie peste obstacol natur&, RâuI Dâmboviţa, i
accesibilitate circulaţie-zona str. Nicolae Tecĺu, sector 3"

Lucrările de transplantare se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3 -

Direcţia Investiţii i AchiziţU, cu o firmă specializată în peisagistică/hodicultură, în prezenţa
unui reprezentant al Administraţiei Domeniului Public Sector 3, în perioada de repaus
vegetativ al arborilor (primăvara sau toamna) luându-se măsurile necesare prinderfl
materialului dendrologic i se va amenaja o nouă suprafaţă de spaţiu verde de 30 mp, prin
înierbare ş plantare de material dendrologic, (udat, tutorat etc.) conform i cu respectarea
prevederilor din Protocolul de transplantare nr, încheiat cu
Administraţia Domeniului public Sector 3 ş înregistrat Ia Direcţia de Mediu - PMB cu
nr.1729/20.02.2020.

Precizăm că, constructorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului ş a tehnologiei de execuţie a
transplantărilor, în caz contrar aplicându-se sancUuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Bd. Regina Elísabeta nr 47. ccd poşta! 050013, sector 5, Bucureşb, România



La finalizarea Iucrărilor de transplantare, proprietarul Iegal aI terenului are
obligaţia anunţärii Direcţiei de Mediu din cadrul PMB pentru planificarea i efectuarea
verificărilor în teren.

Mentionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defflsare sau de
toaletare.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, va fi sancţionată conf. art.4
IiŁb din H.C.G.M.8.nr304/2009 privind Normele de protectie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Transplantare 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Si ha-M riahă POPA

Întocmit,
Expert, iaMAEICU

Red: SMJ5 ex.12002.2020 — prezentul aviz a fost postat pe site- uI PMB.
httoi/ew.Dmb.ro/institutitiorimariaĺdirectii/directia mediuiavize arbori in consuhare/avizę arboń in çonsuttarephp. pe data

de FEB 1J1O

Rrl Ppnin Fliçnhetn nr 47 nostal 050013. seđor 5, Sucureşti, România 4C\ r i



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

25. FEB. 2O2

CĂ TRE,
Direcţia Generală Investiţii
Direcţia Urmărire Proiecte

Jn atentia: D-nei Director General -

Spre tiinţă:
- Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureęti S.A, prin
împuternicit: dI
Str Baba Novac nr9, Sectorul 3

(B-dul Basarabia nr 37-39 Complexuĺ Sportiv Arena Naţională - zona Turn de Parautiti,
sector 2.)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu
nr1816472/23.O1.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr882/27.01.2020, completată cu
documentaţia, înregistrată Ia PMB cu nr1828243/24.02.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr1867/25.02.2020 prin care Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane
Bucureti S.A., solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în b-dul Basarabia nr37-39 Complexul Sportiv Arena Naţională - zona
Turn de Parasutisti, vă comunicăm următoarele:

1. Având în vedere documentele depuse Ia dosar:
- Cereri;
- Certificatul de Urbanism din 29.08.2018 cu planurile anexă;
- Clasarea Notificării 0, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediuiui;

O - Împuternicire
- Notă de Fundamentare Ia Hotărârea Guvernului
- Hotărârea CGMB nr462/27.08.2019;
- Extrasul de Carte Funciară pentru Informare
- Metodologie pentru demolare Turn de Parautism- b-dul Basarabia;
- Expertiză Tehnică în Vederea Demolării Turn de Parautismi Clădire

anexă;
- Fotografii 5;
- Clasarea Notificării

-

. emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului;

- Împuternicire D de către Aeroclubul României pentru
Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureti S.A.

2. Urmare a verificărilor efectuate în teren în data de 30.01.2020, s-a constatat
că în zona Turn de Parautism nu există material dendrologic, iar în
apropierea clădirii (vestiar parautiti) s-au inventariat: 5 ex. Ulmus sp. (ulm)

Nr. 1816472,1828243 / 882,1478,18671

Bd Reina Disabeta nr. 47, cod poşţal 050013. sector 5, Bucureşt, Romána



3. i 1 Acer sp (arţar), care nu împiedică execuţia Iucrării de demolare a

construcţíei (vestiar parauti$i), din b-dul Basarabia nr37-39- Complexul

Sportiv Arena Naţionaă, Sectorul 2.
4. Tn conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm favorabil executarea
Iucrărilor de demolare a construcţiei.

Menţionăm că pentru cele 6 ex arbori, constructorul va Iua măsuri de protejare,
privind manevrarea utilajelor, nu se vor afecta coronamentele arborilor, în caz contrar

constructorul va fi sancţionat în conformitate cu prevederile Iegislaţiei de mediu în
vigoare.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defriare sau de toaletare.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor i respectarea prevederilor prezentului aviz, Pentru orice modificare
apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia Ia
Direcţia de Mediu.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, va fi sancţionată conform art. 4,
Iit.b din Anexa nr. 1 Ia H.C.&M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Protejare — 6 ex. arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari

ĺ Ą

l(z.

\‘
. . .

Intocm,t: Expert Pricopi Arnşoara

Red: PA13 ex.25.02.2020
— prezentul aviz afost pastat pe site. ut PMB
http ttv.pmb ro;institutiilprimariaídirevtii/directia mediwpvize arbori in consultarelavize arbori in consultare.nho. De data de

ĘIinhnt2 nr rr.l rwtl flÇíWlfl tnrlnr P,,rnmąti Pnninin I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22.FEBNr. 1825411/1597 •żOtd

CĂTRE
Administratia Bomeniului Public i Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. C'aranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Spre ştiinţă
Compania Municipală Dezvoltare Durahilă Bucureti
prin Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane
str. Baba Novac nr. 9, sector 2

Referitor la obiectivul de investiţii : “Penetraţie Prelungirea Ghencea — Domneti
si Supralărgire B-dul Ghencea între str. Braov şi Terminal Tramvai 41"

Referitor la adresa dvs. nr. 1190/11.02.2020, înregistrată la P.M.B cu nr.
1825411/17.02.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1597/18.02.2020, prin care
solicitaţi, ca urmare a adresei Trustului de Clădiri Metropolitane Bucuresti
înregistrată în cadnil instituţiei dvs., aviz de specialitate privind executarea
lucrăńlor de transplantare a arborilor tineri plantaţi pe traseul proiectului
“Penetraţie Prelungirea Ghencea — Dornneti şi Supralărgire B-dul Ghencea între
str. Braov şi Terminal Trainvai 4] “, vă comunicăm următoarele:

- în conformitate cu prevederile din PUZ Coordonator sector 6 aprobat prin
H.C.G.M.B. nr. 2/2016, au fost pńnse dezvoltări cu caracter urbanistic printre care
i supralărgirea segmentului B-dul Ghencea - Prelungirea Ghencea — Domneti;

- astfel, conform PUZ sus menţionat, pe tronsonul cuprins între Capătul
Terminal tramvai 41 i Centura Bucureti - Donneti, administratorul legal al
terenului avea obligaţia să ţină cont de această mocąJicare urbanistică prin
supralărgirea tramei stradale, astfel încât să nu se facă investiţii lantări de
material dendrologic tânăr în plantaţiüe de alinia,nent swadal pe amplasamentul
unui viitor proiect,)

- una dintre etapele acestei dezvoltări urbanistice a fost implementarea
proiectului „Pasajului Suprateran pe DJ 602 Centura Bucure$i - Domneti", pentru
care Direcţia de Mediu a emis avizul de specialitate cu nr. 762,3479,4706/1595564,
1622842/06.08.2018

- conform prevederilor Certi6catului de Urbanism nr. din
14.01.2019, Certificatului de Urbanism nr. din 04.07.2018 emise de
Primăria Municipiului Bucureti, vă facem cunoscut că pentru demararea lucrărilor
cuprinse în etapalfaza I din proiect, zonă delimitată de la Capăt Terminal tramvai 41

I tiI



până la str. Râul Doamnei este impetuos necesară hvnsplantarea unui număr de 58

ex. arbori tineri plantati pe traseul lucrărilor
Asď&, pentru debiocarea situaţiei în compietarea avizului nr. 1810537J109

din 10.02.2020 în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
republicată, rnodificările i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti,
avizăm

Transplantarea arborilor tineri plantaţi în sezoanele 2017-2019
Partea numerelor pare sens C'apăt Tramvai 14 — str Râul Doamnei:
str. Gărleni — str Constantin Titel Peîrescu

- 2 ex. Platanus acerifolia (platan) O 3cm, h 4-5m
- 1 ex. Quercus rubra (stejar) O Scm, h 4m

Total — 3 ex.
str. Tônganului — str. Braov

- 23 ex. Tilia sp. (tei) O 3-5cm, h 2-4m, tineri plantaţi
Total — 23 ex.
Aleea Valea Călugărească — str. Valea Ro.yie:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O Scm, h 3rn
- 6 ex. Platanus acerifolia (platan) O 3-4cm, h 2m

Total — 7 ex.
Str Valea Roşie — str. Rôul Doanmei:

- 14 ex. Platanus acerifolia (platan) O 3-4cm, h 2,Sm
- 11 ex. Tilia sp. (tei) O 5-7cm, h 2,5-5m

Total — 25 ex.
Lucrările avizate se vor efectua în termenul ceI mai scurt de la emiterea

prezentului aviz, întrucât ne aflăm în perioadă de repaus vegetativ, iar demararea
proiectului este într-o fază avansată, prin grija administratorului legal al terenului, în
speţă A.D.P. Sector 6, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
materialului dendrologic. Menţionăm că lucrările de transplantare a arborilor sus
menţionaţi, vor respecta prevederile art 9, alin. (2) din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i adrninistrarea spaţi ilor verzi din intravilanul localităţil or,
republicată, modiflcările i completările ulterioare.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunitor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a defriări1or, în
caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

La flnalizarea lucrărilor de plantare în noua locaţie a arborilor avizaţi pentru
transplantare, conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a
anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în teren a

I I



plantărilor. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIai act
normativ.

Materialul dendrologic tânăr plantat (transplantat) va respecta procedura de
plantare cu tot ce include ea (pregătirea i mulcirea, dacă este cazul, sistemelor
radiculare înainte de plantare, drenarea gropilor, udat, tutorat, întreţinerea arborilor
tineri până la pomirea în vegetaţie i menţinerea lor ca atare ceI puţin 3 perioade de
vegetaţie, etcj. Dacă materialul dendrologic nu pornete în vegetaţie sau se usucă
masiv în zone compacte, termen cunoscut sub denumirea de “neprindere a
materialuluż dendrologżc nou plantat" apreciem că Ia înlocuirea lor ar trebui
reconsiderată calitatea materialului dendrologic achiziţionat, precum i analizarea
factorilor climatici, ecołogici i edafici ai locaţiei, iar în cazul în care condiţiile
zonei nu sunt favorabile se înlocuiete specia.

Reiterăm i rugăm administratorul legal ai spaţiilor verzi publice de pe raza
sectorului 6 din Municipiului Bucureti, ca în viitor, pentru a evita distrugerean

arborilor tineri plantaţi, ca înainte de a realiza plantări noi în perioadele optime de
plantări, să consulte dezvoltarea zonei în viitorul apropiat.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 6 Juni de la data emiterii.
Transplantare —58 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sin,o;w-Mar OPA

ç\ é.

ExPeĚ"Crisünu ENA CHE

2 í•%
Ređ. E.C, i 4 ex. — 20.02.2020 prczentul aviz a fost postat pe sile-ut PMB
http inconsuttare.ptip pe data de

Bď Reoina EUsabeta nr 47 end nntt 050013 çpťlnr 5 Riwj,rnçti Prnnia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

U 3. MAR 2020

Către: Compania Municipală — Managementul Traficului BucuretiStr. Thomas Masańyk nr. 4, sector 2
E-mafl: ornce@cmmtb.ro
D-nui Dobra lonel - împuternicit

Spre ştünţă:
- Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
- Primăria sector 4 — Direcţia Gospodărire Locală
B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA. eL 1, sector 4
- Primăria sector 5 — Administratia Domeniului Public sector 5Str, Fabrica de Chibdturi nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia lucrarea: ‚Proiectare pentru autorizare i proiectare tehnică de execuţie semnaforizări101 intersecţU/treceri de pietoni şi modernizare (integrare BTMS) 59 de intersecţH semaforizate şiobţinere ceflificate de urbanism, avize conform C.U., autorizaţü de construire" B-dul Pieptănari -Piaţa EroU Revoluţiei i Şos. Giurgiului

Referitor Ia cererea dvs. nr. 5410104.12.2019, inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucurefl cunr 1799080/04.12.2019 şi Ia Direcţřa de Mediu cu nr. 13414/05.122019, prin care solicitaţ avizul despecialitate privind executarea: •Pmiectare pentru autorizare şi proiectare tehnică de execuţiesemnaforizăń 101 intersecţMreceri de pietoni i modernízare (integrare BTMS) 59 de in(ersecţiísemaforizate I obţinere certiflcate de urbanism, avize conťorm C. U., autoriza ţii de constmire" B-dulPieptănari-Piaţa Eroíi Revoiuţiei I Şos. Gîurgiuĺui, sector 4 I 5, conform documentaţiei depusă (C.U.nr790/R/1666498 din 2910.2018, cu termen de valabilitate prelungit pină Ia 28.10.2020, a planudloranexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notifcării nr 19470/03.10.2019 emisă de Agenţia pentruProtecţia Mediului Bucureşti, Avizul Comisiei de Coordonare a proiectării nr. 55/19.02.2020, avizulPrimarului sector 4 nr. 51180/12.08.2019, aviz Direcţia de Gospodărire Locală nr. 51176/24.07.2019,Avizul Primarului sector 5 nr. R43765/27.11.2019, avizul ADP sector 5 nr 4901125.07.2019, avizulComisiei Tehnice de Circulaţie nr. 14625/29.08.2019, aI Brigăzii Rutiere nr. 3428592118.09.2019, avizulMinisterului Culturfl i Identităţii Naţionale nr. 1769 /S/21.10.2019), vă comunicăm că, ín urma verificărheĺectuate pe teren in data de 09.12.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de6875m, pentru upgradarea sisternului de semaforizare i a integrării lor in sistem de management detraiic (BTSM) a 13 intersecţii situate pe B-dul Pieptănari — Piaţe Eroii Revo!uţiei i Şos. Giurgiului,sector 4 i 5, Bucureşti, astfeL

1. B-dul Pieptănari — Piaţa Eroii Revoluţiei:
- Iucräri de semaforizare pentru trecerea de pietoni existentă;
- se vcr prevedea trasee de comunicaţii si cabluri optice pentru racordarea echipamentelordin intersecţü la sistemul de comunicaţii al BTMS;
- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
- montare dispozitive acustice nevăzătoh;
- montare de stălpi cu console pentru fIecare sens de circulaţie;
- monitorizare trafic;
- lucrarea se va corela cu proiectul de pasaj pietonai subteran propus intre staţia de metrouEroii Revoluţiei i trotuarul Cimitirului BeIIu;
- executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel:

prin trotuar, pe str, Piaţa Eroii Revoluţiei, pe partea imobilelor cu nr, par din dreptulaccesului la metrou •Eroü Revoluţieľ' ęi continua prin trotuarul Bd. Pieptănań, pepartea imobilelor cu nr impar pónă in dreptul parcării imobilului nr 9;

Nr. 182719211800 (1799080113414)!
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• prin trotuar, pe str, Piaţa Eroii Revolutiei, pe partea imobilelor cu nr, par1 din dreptul

blocului nr 3A până Ia canalizaţia existent din dreptul blocului 3B.La trecerea de

pietoni Bd-ui Pieptănari - Piaţa Eroii Revoluţiei, pentru racordarea infrastructurH de

semaforizare Ia ADC, se propun două subtraversări, astfel

o din trotuarul de pe B-dul Pieptănari, de pe partea imobilelor cu nr impar din

dreptul bloculuinr. 2 pe insula separatoare i apoi pe trotuarul cu nr pare in

dreptul blocului nr 3A
o de pe insula separatoare de pe B-dul Pieptănari până pe retugiu de tramvai

de pe str Piaţa Eroii Revoluţiei;

Lucrarea se execută in trotuar fără vegetatieĺmatedal dendrologic in vecinătate

L = 334m

2. os. Giurgiului — os. Olteniţei
- Iucrări de canalizaUe electricä pentru modernizarea instalaţiei de semaforizare;

- montare dispozitive acustice nevăzători;

- refacere senzori induc[ive nefuncţionaH;

- monitorizare trafic;
- executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel:

• prin trotuaruí cu numere pare de pe os. GiurgiuIui (pe Iángä gardul Cimitirului

Evreiesc), până (a canalizaţia existentă;

• din trotuarul imobűelor cu nr par de pe Şos. Giurgiului (pe partea Cimitirului

Evreiesc) până pe trotuarul de pe os. Giurgiului din dreptui trecerU de pietoni care

asigură accesul Ia benzinărie;

• Din trotuarul de pe os. Olten4ei din dreptuI benzinăriei, traversează cele două

insule separatoare de pe Sos. Oĺteniţei, apoi subtraversează hnäIe de tramvai de Ia

Piaţa EroU Revoluţiei pánă pe insuia separatoare de pe .Şos. Giurgiu/ui (vis-â-vŕs de

blocul nr. 2) i apoi pe insu)a separatoare de pe $os. Giurgiului

• De pe a doua insuia separatoare care este poziţionată Ia intersecţia dintre os.

Giurgiului i os. Olteniţei, vis-ă-vis de accesul în Cimitirul Evreiesc, canalizaţia

electrică subtraversează drumul până Ia refugiuĺ tramvaiuĺui de pe .Şos. Olteniţei i

continua prin acesta până Ia stâlpuĺ pe care este amplasată camera CCTV;

Lucrarea se execută in trotuar/carosahil .şi parlial în spaţiu verde (in cele două scuaruri/,insuIe din

intersecţie) iar in vecŕnătate există arbori i plante perene care se vor proteja, Iucrarea pentru canaliza ţii

urmând să fle executată prin foraj orizontal dirijat, astfel incât să nu tie afectate sistemele radiculare ale

acestora;
L = 197m

3. os. Giurgiului — ura Mare
- se vor prevedea trasee de comunicaţń i cabluri optice pentru racordarea echipamentelor

din intersectii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS;

- montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;

- montare senzori inductivi Tn carosabfl;
- montare dispozitive acustice nevăzători;

- monitorizare trafic;
- executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va eĺectua astfel:

• prin trotuar1 pe str Sura Mare, pe partea imobilelor cu nr par (partea cu Mega

lmage) aproximativ 75 m până Ia intersecţia str. ura Mare — os. Giurgiului;

• prin trotuar1 pe str. Sura Mare1 pe partea imobilelor cu nr impar din dreptul blocului

nr. 1 B, aprox .40m pănâ Ia intersecţia ura Mare - os. Giurgiului;

• prin trotuar, pe Sos. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr. impar, din apropierea str

Pictor Stefan Dumitrescu1 aprox lOOm până Ia intersecţía os. Gíurgiului - ura

Mare;
• prin trotuar, pe os Giurgiului pe partea imobflelor cu nr par (pe partea Cimitirului

Evreiesc) aprox 90m (până ín dreptul trecerü de pietoni de Ia Mega Image);

• prin trotuar, pe sos Giurgiului pe partea imobilelor cu nr. impar (din dreptul trecerii

de pietoni de la Mega lmage) aprox 50m până la intersecţia os. Giurgiului - ura

- Mare;
In intersecţia os. Giurgiului — str. ura Mare1 pentru racordarea infrastructurii de

semaforizare Ia ADC, se propun două subtraversări

o In dreptul trecerH de pietoni de pe os. Giurgiului, din trotuawl imobilelor cu

nr, par1 de pe partea Cimitirului Evreiesc, până pe trotuarul imobilelor cu nr

impar (partea cu Mega mage)

Bd.Regina Esabea nr. 47. wd poşal 0500)3, sedcr 5, Bucureşt, Rcmän
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o Din trotuarul imobilelor cu nr. impar de pe str. ura Mare, din dreptulblocului nr 1 B, până pe insula separatoare si apoi pe trotuarul imobilelor cunr. par, pe partea cu Mega image)
L = 347m

4. os. Giurgiului — str. Pictor tefan Dimitrescu
- Conform Avizului Comisiei Tehnice de Circulaţie nr 22734/1804,2019 ntersecţia varămăne nesemafońzată; Reglementarea circulatiei se va face prin marcaje i indicatoarerutiere;

5. os. Giurgiului — str. Brădetului
- se vor prevedea trasee de comunicaţii si cabiuri optice pentru racordarea echipamentelordin intersecţü Ia sistemul de comunicaţfl aI STMS;
- montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehiculeltramvailpietoni/Iămpi filatoarelprim vehicul cu LED;
- montare dispozitive acusUce nevăzători;
- montare senzori inductivi in carosabil
- monitorizare traflc;
- Iucrarea se va executa in trotuar iar in vecinătate există arbori în plantaţie de aliniamentcare se vor proteja;
- executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel:

• pdn trotuar pe str. Brădetului, pe partea imobUelor cu nr. impar, aproxímativ 45mpănă Ia interseąia str Brădetului — os. Giurgiului;
• prin trotuar pe str BrădetuĺuĄ pe partea irnobfleior cu nr par, aproximativ 3m pânăJa intersecţia str Brădetului — os. Giurgiuíui;
• prin trotuar pe .Şoa GiurgiuIu pe partea imobUelor cu nr impar, din dreptul nrcadastral 61 până in dreptul imobflului nr. 47;
• prin trotuar pe os. GiurgiuluĘ pe partea imobilelorcu nr par. aproximativ 15m pânăin dreptui nr. cadastral 46;
• prin trotuar pe str Nehoiasi, pe partea imobflelor cu nr impar, din dreptul nr.cadastral 1 aproximativ 25m (până in dreptul nr cadastral 46 de pe .Şos. Giurgiului)
• prin trotuar pe str NehoiaĄ pe partea imobilelor cu nr par, aproximativ 5m până Iainterseąia os. Giurgiului - str Nehoiasi)
• prin trotuar pe os. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr. par, din dreptul nrcadastrai 36 până in dreptuĺ nr 44;
• prin trotuar pe .os. Giurgiului, pe partea imobUe!or cu nr impar, din dreptul nr 43aproximativ 20m;
• din trotuarul de pe str BrădetuIu partea imobilelor cu nr par până pe trotuarul

imobUe(or cu nr. impar (nr. cadastraĺ 1-5);
• din trotuaml de pe .Şos. Giurgiului, pe partea imobflelor cu nr impar (nr cadastral

47) până pe trotuarul imobflelor cu nr par in dreptul imobUuĺui nr 46;
• din trotuaml de pe .Sos. Giurgiului, partea imobuelor cu nr par din dreptul imobfluluinr 45;
Lucrarea se execută in trotuar fără vegetatie/matedal dendrologic Jn vecinătate
L = 543m

6. os. Giurgiului — Piaţa Progresu
- se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea echipamentelordin intersecţfl la sistemul de comunicaţii aI BTMS;
- montare automat de dińjare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehicule/tramvailpietoni/Iămpi fllatoarelprim vehicul cu LED;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- montare senzori inductivi în carosabil;
- monitorizare trafic;
- executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel:

• prin trotuar pe os. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr par, partea nordică a nr.cadastral 94, până Ia partea sudică a nr cadastral 94;
• prin trotuar pe os. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr. impar după intersecţia strStoian Militaru — os. Giurgiului, aprox Bm;
• prin trotuar, pe os. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr impar, din dreptul Pieţei inaer iber (inainte de intersecţia str Tg. Frumos — os. Giurgiului până ín dreptul
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Complexului Agroalimentar Progresul de pe aceeaşi parte (după intersecţia str.

Stoian Militaru — ŞQS Giurgiului);

• prin trotuar pe os. Giurgiului, pe partea imobHelor cu nr. par, aproximatkv 1Dm până

in dreptul nr. cadastral 96-102;

• prin trotuar pe str Verigei, pe partea imobilelor cu nr par1 aproximativ 55m până Ia

intersecţia str Verigei —os. Giurgiului;

• prin trotuar pe str. Vergei, pe partea imobilelor cu nr par1 lsm pănă Ia intersecţia

str. Verigei — os. Giurgiului;

• din trotuarul de pe Sos. Giurgiului din dreptul trecerfl de pietoni de pe partea

imobilelor cu nr par (partea sudică a nr cadastral 94) pănă pe trotuarul imobileior

cu nr. impar;
• din trotuarul de pe os. Giurgiului, partea imobilelor cu nr. impar, canalizaţia

subtraversează carosabilul până Ia refugiul tramvaiului i apoi pănă pe trotuarul

imobilelor cu nr, par in dreptuí nr cadastral 96-102;

• canalizaţia subtraversează str. Verigei din trotuarul os. Giurgiului cu nr cadastrale

pare (nr. 96-102)până pe trotuarul de vis-á-vis in dreptul nr. cadastral 94;

Lucrarea se execută in trotuar fără vegetatieĺmaterial dendrologic in vecinătate

L = 795m

7. os. Giurgiului — Str. Toporai

se vor prevedea trasee de comunicaţfl i cabluri optice pentru racordarea echipamentelor

din intersecţii la sistemul de comunicaţfl aI BTMS;

montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;

montare semafoare de vehicule/tramvailpietoni/Iămpi filatoarelprim vehicul cu LED;

montare dispozitive acustice nevăzători;

montare senzori inductivi in carosabil

monitorizare trafic;
executarea traseelor de canalizaţŕe pentru detecţie se va efectua astfeL

• prin trotuaru( aferent os. Giurgiului pe partea imobilelor cu nr. par, de Ia nr.

cadastral 118, pänă in dreptul blocului 13;

• prin trotuarul imobiżelor cu nr. impar de pe Şos. Giurgiului, aprox 6m pánă la

intersecţia .Şos. Giurgiului — str Ghimpaţi,

• prin trotuar pe str. GhimpaţĄ pe partea imobilelor cu nr. par (de Ia accesul in parcare

până Ia intersecţia str Ghimpaţi — os Giurgiului);

• aproximativ 5m prin trotuar pe str Ghimpaţi, pe partea imobilelor cu nr par (de Ia

accesul in parcare până Ia intersecţia str Ghimpaţi — os. Giurgiului);

• prin trotuar pe os. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr impar, aprox 75m până Ia

intersectia os. Giurgiului — str Ghimpa(i,

• prin trotuar pe os. GiurgiuIui pe partea imobüetor cu nr par, aprox 5m până Ia

intersecţia str Toporai - os. Giurgiului;

• traseul de canaliz$ie pentru detecţie este amplasat in trotuarul insulei separatoam

de pe str Toporai aprox 55m până Ia intersecţia str. Toporai os. Giurgiulu4

• aproximativ Um prin trotuarul imobiielor cu nr par de Ia intersecUa str. Toporai —

os Giurgiului
Din intersecţia os Giurgiului — str. ToporaL pentru racordarea infrastructurü de

semaťorizare ta ADC, se propun patru subtraversăM asżieI;

o din trotuarul de pe .os. GiurgiuluĄ partea imobilelor cu nr par (din dreptul

blocului 13) până pe refugiul tramvaiului i apoi pe trotuarul de vis-â-vis de

pe os. Giurgiului, partea imobilelor cu nr impare;

o can&izaţia subtreversează str. Ghimpaţi din trotuarul imobflelor cu nr

impare pe os Giurgiului, până pe trotuawl str Ghimpa partea imobflelor

cu nr. par, in dreptul treceňi de pietoni aflată in apropierea accesului in

parcare;
o din trotuarul imobflelor cu nr impar de pe os Giurgiului, canalizaţia

subtraversează partea carosabflă i Iinifle de tramvai până pe trotuarul de

vis-â-vis din dreptul insulei separatoare;

o din trotuarul insulei separatoare de pe str

pare de vis-â-vis;

L = 723m

Toporai până pe trotuarul cu nr
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8. os. Giurgiuiui — Drumul Găzarului
se vor prevedea trasee de comunicaţü şi cabluri optice pentru racordarea echipamentelordin intersecţii la sistemul de comunicaţii aI BTMS;
montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;montare semafoare de vehiculeitramvai/pietoniÍrămpi filatoareĺprim vehicul cu LED;montare dispozitive acustice nevăzători;
montare senzori inductivi in carosabjl;
monitorizare trafic;
executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel:

• pe partea imobilelor cu nr. impar, din partea sudică a blocului 4B (intre parcarea depe os. Giurgiului i pista de bicicliti proiectată) până Tn partea nordică a blocului4B (in dreptul trecerüde pietoni);
• prin trotuarul ŞOS• Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr. par (în dreptul locului dejoacă aproximativ 7m până la trecerea de pietoni (in dreptul restaurantului.Mirador"),
• prin trotuawl de pe str. Podului Giurgiu!ui, dhi dreptul nr. cadastral 126 (intersecţiaaleh de accces Ia parcare i str Podul Giurgiului) aproximativ 9m pănă la intersecţiastr Podul Giurgiului — os. Giurgiului;
• prin trotuarul dintre zona de recreere i parcarea de pe os Giurgiului (pe parteaimobilelor nr. par) aproximativ 95m (după intersecţia str. Podul Giurgiului — os.Giurgiului);
• prin trotuarul os. Giurgiului pe partea imobilelor cu nr impar, din dreptul centruluide reincărcare a cartelelor STB, aproximativ 9m;
• pe str. Drumul Găzarului, canalizaţia pentru detecţie se va reaUza prin carosabilaproximativ 5m i apoi pe trotuar, pe partea imobilelor pare1 aproximativ 75m pânăIa trecerea de pietoni de la intersecţia str Drumul Găzarului — os. Giurgiului (indreptul blocului 4B);

In intersecţia os. Giurgiului — str Orumul Găzarului, pentru racordareainfrastructurü de semaforizare Ia ADC, se propun trei subtraversări, astfel:
o din dreptul trecerfl de pietoni de pe partea imobilelor cu nr impar de pe os.Giurgiului (partea nordică a blocului 4B) până Ia refugiul tramvaŕului i apoipe trotuarul de vis-ä-vis de pe os. Giurgiului (în dreptul restaurantului.Miradoŕ');
o din trotuarul imobilelor cu nr par aI sos. Giurgiului (in apropierea intersecţieistr Podul Giurgiului — os. Giurgiului) până pe trotuarul imobilelor impare de

pe sos. Giurgiului, in apropierea centrului de reâncărcare a cartelelor STB;
o din trotuarul imobilelor cu nr. impar de pe str Drumul Găzarului iintersecţia os. Giurgiului — str. Toporai este asigurată printr-un traseu

proiectat de canalizatie amplasat in trotuar1 pe partea imobilelor cu nr par,
până in dreptul insulei separatoare de Ia intersecţia os. Giurgiului — strToporai;

Lucrarea se va executa i in trotuar iar in vecinătate pe partea numerelor impare, există arbori înplantaţie de aliniament care se vor proteja;
L = 579m

9. os. Giurgiului — Cimitirul Evreiesc
se vor prevedea trasee de comunicaţ i cabbri optice pentru racordarea echipamenteiordin intersecţii Ia şistemul de comunicaţii al BTMS;
montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;
montare semafoare de vehicule/tramvailpietoni/Iămpi tilatoareĺprim vehicui cu LED;montare dispozitive acustice nevăzători;
montare senzori inductivi in carosabil;
monitorizare traťic;

Executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel:
• pe partea imobilelor cu nr. impar, nr. cadastral 129 (din dreptul blocului 2A) Întreparcarea de pe sos. Giurgiului i pista de bicicIiti proiectată, până in dreptul trecerii depietoni din dreptul blocului 2B;
• prin trotuarul os. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr par (in apropierea accesului Iagarajul cimitirului), aproximativ 17m până la trecerea de pietoni aflată in apropiereaintrării in Cimitirul evreiesc;
• prin trotuarul os. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr par vis-á-vis de str Grădiştea,până Ia trecerea de pietoni aflată în apropierea intrărü în Cimitirul evreiesc;
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• prin trotuarul imobilelor cu nr. impar de pe os. Giurgiului, pe partea sudică a blocului

28, aproximativ Bm până la trecerea de pietoni aflată in apropierea intrării in cimitirul

evreiesc;
La trecerea de pietoni sos. Giurgiului—Cimitirul evreiesc, pentru racordarea infrastructurń de

semaforizare Ia ADC, se propune o subtraversare, astfel:

o in dreptul trecerii de pietoni, de pe trotuarul imobilelor cu nr. impar (nr. cadastral

127-partea sudică a blocului 2B)de pe ęos. Giurgiului, până pe reŕugiul

tramvaiului, apoi pe trotuarul imobilelor cu nr. par (nr. 162) aI os. Giurgiului in

apropierea intrărü În Cimitirul evreiesc;

o Iegătura dintre trecerea de pietoni os. Giurgiului-Cimitirul evreiesc şi intersecţia

os. Giurgiului-str. Drumui Găzarului este asigurată printr-un traseu proiectat de

canalizaţie amplasat Tntre parcarea existentă de pe os. Giurgiului i pista de

biciclete proiectată, pe partea imobilelor cu nr. impar, de la nr. cadastral 127

(partea sudică a blocului 23) pänă Ia nr. cadastral 123 (partea sudică a blocului

48);
Lucrarea se va executa în trotuar iar Tn vecinătate, pe partea numerelor pare i impare pe anumite

porţiuni, există arbori in plantaţie de aliniament care se vor proteja;

L = 525m

10. os. Giurgiuluf — Str. Luică

se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea echipamentelor

din intersecţfl Ia sistemul de comunicaţii al BTMS;

montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;

montare semafoare de vehiculeitramvai/pietoni/Iămpi fuatoare/prim vehicul cu LED;

montare dispozitive acustice nevëzători;

montare senzori inductivi în carosabil

monitorizare traüc;
lucrarea se va corela cu investiţia Pimăriei sectorului 4 pentru lärgire str. Luică

Executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel

• prín trotuawl ímobilelor cu nr, par de pe sos. Giurgiului, din dreptul nr. cadastral 170B,

pănă in dreptul nr. cadastral 178.4;

• prin trotuarul imobilelor cu nr. impar de pe os. Giurgiului, din dreptul nr. cadastral 235,

aproximativ 7m până in dreptul trecerii de pietoni;

• pe str. Luică, canalizaţia pentru detecţie se va reafiza prin carosabil aproximativ 9m i

apoi prin trotuar, pe partea imobilelor pare, din dreptul nr. cadastral 2A până în dreptul

nr cadastral 235A, situat pe os. Giurgiului;

• prin trotuarul sos. Giugiului, din dreptul nr cadastral 247 până in dreptul nr. cadastral

237;
• prin trotuarui os. Giurgiului, din dreptul nr cadastral 186 pănă in dreptul nr cadastral

188A;
• prin trotuarul str. Alexandw Anghel, din dreptul nr cadastral 1A, aproximativ 35m până

Ia in dreptul nr cadastrai 1;

• prin trotuarul str. Alexandru Anghel, pe partea imobilelor cu nr. par, aproximativ 6m

până la trecerea de pietoni aflată in apropierea intersecţiei str. Alexandru Anghel — os.

Giurgiului;
În intersecţia os. Giugiului-str. Luică, pentru racordarea infrastructurü de semaforizarela

ADC, se propun patru subtraversări, astfel:

• din trotuarul de pe os. Giugiului, din dreptul nr. cadastral 178A, până pe reťugiul

tramvaiului i apoi pe trotuarul de vis-ă-vis in dreptui nr. cadastrai 235;

• din trotuawl os. Giurgiului, din dreptul nr. cadastral 235, canalizaţia subtraversează

str. Luică pânä in dreptul nr. cadastral 235A situate pe os. Giurgiului;

• din trotuarul sos. Giurgiului, din dreptuś nr cadastral 239, pănă pe refugiul

tramvaiulcsj i apoi pe trotuawl de vis-â-vis Fn dreptul nr. cadastral 1 BBA;

• din trotuarul nr cadastrale impare de pe str. Alexandru Anghel, în dreptul trecerii de

pietoni, situate in apropierea intersecţiei str. Alexandru AngheI-os. Giurgiului, pină

pe trotuarul cu nr, pare de vis-ä-vis;

Lucrarea se va executa i in trotuar iar În vecinătate pe anumite porţiuni pe partea numerelor pare

i impare, există arbori tineri in plantaţie de aliniament care se vor proteja;

L = 1040m
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11. os. Giurgiului — Str. Anghel Nuţu
se vor prevedea trasee de comunicaţii si cabluri optice pentru racordarea echipamentelordin intersecţii Ia sisitemul de comunicaţü al BTMS;
montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatîbil BTMS;montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED;montare dispozitive acustice neväzători;
montare senzori inductivi in carosabil;
monitorizare traflc;

Executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va eťectua astfei:• prin trotuar, pe os. Giurgiului, pe partea cu nr. impare, canalizaţia pentru detecţieincepe n dreptul nr. cadastral 263 si continua până in dreptul nr. cadastral 261;• prin trotuar, pe os. Giurgiului, pe partea cu nr pare1 din dreptul nr. cadastral 214,continua pânâ in dreptul nr. cadastral 212;
• pe trotuar1 pe str. Anghel Nuţu, pe partea cu nr impare, din dreptul nr cadastral 3A icontinua până in dreptul nr. cadastral 212 de pe os. Giurgiului;
• prin trotuar, pe str. Anghel Nuţu, pe partea cu numere pare, din dreptul nr. cadastral2losituat pe os. Giurgiului, aproximativ 6m până la trecerea de pietoni de la intersecţiastr. Anghel Nuţu-sos. Giurgiului;
• prin trotuar, pe os. Giurgiului, pe partea cu numere pare, din dreptul nr cadastral 202i continua până in dreptul nr cadastral 210;
• prin trotuar, pe os. Giugiului, pe partea cu numere impare, canalizaţia pentru detectieincepeîn dreptul nr. cadastral 202 i continua în dreptul nr. cadastral 259 şi continuaaproximativ 6m până in dreptul trecerii de pietoni;
• prin trotuar, pe str. llie Oprea, pe partea cu numere impare, din dreptul nr. cadastćal 3 şi
- continua până in dreptul nr cadastral 259 situat pe os. Giurgiului;ln intersecţia os. Giurgiului — str. Anghel Nuţu, pentru racordarea infrastructurń desemaforizare la ADC se propun patru subtraversări, astfel

o de pe trotuarul cu numere impare a os. Giurgiului, din dreptul nr. cadastral 261pe refugiul de tramvai i apoi pe trotuarul cu numere pare de pe ŞOS. Giurgiului,în dreptui nr cadastral 212;
o de pe trotuar din dreptul nr cadastral 2l2situat pe os. Giurgiului, canalizaţiasubtraversează str Anghel Nuţu până pe trotuarui din dreptui nr. cadastral de peos. Giurgiului;
o de pe trotuarul os. Giurgiului din dreptul nr cadastral 210 pánă pe refugiultramvaiului i apoi pe trotuarul cu numere impare in dreptul nr cadastral 259;o din trotuar, din dreptul nr cadastral 259 situat pe os. Giurgiului, canalizatiaelectrică subtraversează str, Ilie Oprea până pe trotuar în dreptul nr cadastral261 aparţinând os. Giurgiului;

Lucrarea se va executa i in trotuar iar in vecinătate pe partea numerelor pare i impare, existăarbori tineri in plantaţie de aliniament care se vor proteja;
L = 786m

12. os. Giurgiuiui — Str. Anghel Moldoveanu
se vor prevedea trasee de comunicaţii ş cabluri optice pentru racordarea echipamentelordin intersecţü la sisitemul de comunicaţii al BTMS;
montare automat de dirare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;
montare semafoare de vehicule/tramvailpietonillămpi filatoare/prim vehicul cu LED;montare dispozitive acustice nevăzători;
montare senzori inductivi în carosabii;
monitorizare traflc;

Executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel:
• pe str. Caporal Cristea Răducanu, canalízaţia pentru detecţie, se va realiza princarosabil aproximativ 5m i apoi prin trotuarul acesteia, din dreptul nr cadastral 2Apănă in dreptul nr cadastral 234A situat pe os. Giurgiului;
• prin trotuar, pe os. Gturgiului, pe partea imobilelor cu nr pare, canalizaţia pentrudetecţie incepe din dreptul nr cadastral 228 i se continua pánă la nr. cadastral 2340;• prin trotuar, pe os. Giurgiului pe partea imobflelor cu numere impare, canalizaţia pentrudetecţie incepe din dreptul nr. cadastral 291 i se continuă pánă la nr cadastral291A;canalizaţia electrică se continua prin trotuar pe str Anghel Moldoveanu până indreptul nr cadastral lunde este amplasată o camera pentru detecţie video;
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• pe trotuar, pe os. Giurgiului, pe partea imobilelor cu numere impare, canalizaţia pentru

detecţie incepe din dreptul nr cadastral 297 si se continua aproximativ 75m pánă la

trecerea de pietoni aliată vis-â-vis de nr. cadastrał 236 de pe os. Giurgiului;

• prin trotuar pe sos. Giurgiuiui, pe partea imobilelor cu numere pare. canalizaţia pentru

detectecţie incepe din dreptul nr. cadastral 238 i se continua până la nr. cadastral 236;

b intersecţia os. Giurgiului — str. Anghel Moldoveanu, pentru racordarea infrastructurii de

semaforizare la ADC, se propun patru sub traversări, astfel:

• de pe trotuar, din dreptul nr cadastral 2348 aparţinánd os. Giurgiului, canalizaţia

subtraversează str. Cap. Cristea Răducanu pánă pe trotuarul de vis-â-vis în dreptul nr.

234Ade pe os. Giurgiului;

• de pe trotuarul ţos. Giurgiului din dreptul nr. cadastrl234D până pe refugiul tramvaiului i

apoi pe trotuarul cu nr impare, in dreptul nr. 291A;

• de pe trotuar din dreptul nr. cadastral 291D aparţinánd os. Giurgiului, canatizaţia

subtraversează str Anghel Moldoveanu, până pe trotuarul de vis-a-vis;

• din trotuarul nr. cadastrale impare de pe os. Giurgiului, canalizaţia electrică

subtraversează partea carosabilă până Ia refugiul de tramvai i apoi pe trotuarul de pe

os. Giurgiului in dreptul nr. cadastral 236;

Lucrarea se va executa in trotuar iar in vecinătate pe partea numerelor pare i impare, există arbori

tineri in plantaţie de aliniament care se vor proteja;

L = 677m

13. os. Giurgiului — Str. Acţiunii

- se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea echipamentelor

din intersecţii la sisitemul de comunicaţii ai BTMS;

- montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;

- montare semafoare de vehicule/tramvailpietoni/lămpi filatoarelprim vehicul cu LED;

- montare dispozitive acustice nevăzštori;

- montare senzori induçtivi in carosabii

- monitońzare trafic;
Executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfeí:

• prin trotuar1 pe os. Giurgiului, pe partea cu nr cadastrale pare, aproximativ 75m pănă

la trecerea de pietoni aflată in apropierea intersecţiei accesului de aprovizionare

Dedeman-so& Giurgiului

• pe trotuar1 pe os. Giurgiului, pe partea cu nr cadastrale impare (pe partea cu

magazinul Dedeman) aproximativ 7m pânä Ia trecerea de pietoni aflată la intersecţia

accesului de aprovizionare Dedeman-Sos. Giurgiului;

• prin trotuar pe sos. Ciurgiului din partea sudică a nr. cadastral 307 (in apropierea trecerii

de pietoni aflată în zona CFR Progresu-str. Drumul Bercenarului), traseul canalizaţiei

are aproximativ 95m pänă Ia trecerea de pietoni aflată la intersecţia accesului de

aprovizionare Dedeman-Sos. Giurgiului;

• pe trotuar1 pe os. Giurgiului, pe partea cu nr. cadastraie pare, aproximativ 8m până Ia

trecerea de pietoniaflată ĺn apropierea intersecţiei accesului de aprovizionare Dedeman

os. Giurgiului;
La trecerea de pietoni Sos. Giurgiului — Acţiunii, pentru racordarea infrastructurii de

semaforizare la ADC, se propune o subtraversare, astíel:

o de pe trotuarul cu numere impare de lângă intersecţia accesului de

aprovizionare Dedeman-Sos. Giurgiului până pe trotuarul cu nr, pare de vis-a

vis;

Lucrarea se va executa i i'n trotuar iar in vecinătate pe partea numerelor pare1 există arbori tineri in

plantaţie de aliniament care se vor proteja;

L = 329m
Total lucrări de canaÍiza ţie eÍectrică pe os. Giurgiului —B75m

Lucrarea se va corela cu .Studiu de pre-fezabilitate istudio de fezabŕütate

pentru construcţia liniei 4 de metrou Lac Străule$i — Gara Progresv, tronsonul gara de Nord — Gara

Progresu"

Lucrările se vor executa fără afectarea sistemelor radicutare ale materia/ului dendrologic (arbori i

arbusti) existent in vecinătatea traseului;

La finalizarea lucrăriíor, aveţi obligaţia refacerU zonelor verzi afectate (gazonarea), in special pe cele

două scuaruri din os. Giurgiului x os. Olteniţei, iucrări ce se vor efectua cu o firmă specializată pentru

acesie tipuri de lucrărĺ

ln timpul executării acestor Iucrări aveţi obligaţia respectärii distanţeior minime faţă de axui

arborilor, conform prevederilor SR 8591/1997-Reţele edilitare subterane-Condąii de amplasare.

_____________
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Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui lucrăr, săpătura se va executamanual sau utiflzănd o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aImateriaíului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a materialuluidendroiogic, se va evita depunerea pămăntului sau altor materiale in jurul trunchiului arborilor şirănireaĺruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
ĺn cazul in care reţeaua de canalizaţie nu poate fi ‘modelată" În scopul menţinerii distanţei faţă dearborii din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular aI acestora, deťrişareaarboritor ln cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei sohcităripunctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendroiogicsunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo neťavorabile.Precizăm că in cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrăńlor) seconstată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi in apropierea traseului lucrării, veţi avea obłigaţia inlocuiriiexemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabii execuţiei lucrărilormenţionate.
Proiectantui i beneftciawi răspund de exactitatea i veridicitatea datelor i inscrisurilor cuprinse indocumentaţia ce a constituit baza in documentarea i elaborarea prezentului aviz.Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărü revizuiriiavizului inainte de inceperea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenutui Ia starea iniţialä.Nerespectarea celor menţionate in prezentul avii de specialitate, va fi sancţionată conformH.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul MunicipiuluiBucureşti1 art4, IiLb.
Prezentul ayiz are termen de vaiabiiitate ¶ an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 182719211800 (1799080113414)1 1]), MAR 2)2')

Către: Compania Municipală — Managementul Traficului Bucureşti
Str. Thomas Masadyk nr. 4, sector 2
E-mail: office@cmmtb.ro
D-nul imputernicit

Spre ştünţă:
- Administraa străzflor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
- Primăria sector 4 — Direcţia Gospodărire Locală
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4
- Primăria sector 5 — Administraţia Domeniului Public sector 5
Str, Fabrica de Chibdturi nr 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea ‚Proiectare pentru autorizare i proiectare tehnică de execuţie semnaforizări
101 intersecţü/treceri de pietoni şi modernizare (integrare BTMS) 59 de intersecţU semaforizate şi
obţinere certificate de urbanism, avize conform C.U., autorizaţii de construire" B-dul Pieptănari -

Piaţa Eroii Revoluţiei şi Şos. Giurgiului

Referitor Ia cererea dvs. nr. 5410I04.12.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucure$i cu
nr. 1799080104.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13414/05.12.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea: ‚Proiectare pentru autorizare i proiectare tehnică de execuţie
semnafodzări 101 intersecţüńmceri de pietoni ŕ modernizare (integrare BTMS) 59 de interseqii
semaforizate şi obţinere certiflcate de urbanism, avize conform C.U., autorĺza ţii de construire" B-dul
Pieptănari-Piaţa Eroii Revoluţiei i .Şos. Giurgiului, sector 4 I 5, conform documentaţiei depusă (C.U.
I 29.10.2018, cu termen de valabilitate prelungit pină la 28.10.2020, a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notiflcărh ‘‘“ emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Awi7uI Cnmisiei de Coordonare a piuiĹcLarii nr. avizu1
Primarului sector 4 nr. aviz Direcţia de Gospodărire Locală r
Avizul Primarului sector 5 nr. avizul ADP sector 5 l avizul
Comisiei Tehnice de Circulaţie nr. . l aI Rrinăzii Rutiere r avizul
Ministerului Culturfl i Identităţii Naţionale nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificärii
efectuate pe teren in data de 09.12.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o Iungime de
6875m, pentru upgradarea sistemului de semaforizare i a integrării Ior in sistem de management de
trafic (BTSM) a 13 intersecţii situate pe B-dul Pieptănari — Piaţa EroU Revoluţiei şi Şos. Giurgiului,
sector 4 şi 5, Bucureşti astfel:

1. B-dul Pieptănari — Piaţa Eroii Revoluţiei
- Iucrări de semaforizare pentru trecerea de pietoni existentă;
- se vor prevedea trasee de comunicaţii ş cabluri optice pentru racordarea echipamentelor

din intersecţii Ia sistemul de comunicaţfl aI BTMS;
- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- montare de stâlpi cu console pentru fiecare sens de circulaţie;
- monitorizare trafic;
- Iucrarea se va corela cu proiectul de pasaj pietonal subteran propus între staţia de metrou

Eroii Revoluţiei i trotuarul Cimitirului BeIIu;
- executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel:

prin trotuar, pe str Piaţa Eroii Revoluţiei, pe partea imobilelor cu nr par din dreptul
accesului la metrou .Eroü Revoluţiei" i continua prin trotuarul Bd. Pieptănari, pe
partea imobilelor cu nr. impar pänă în dreptul parcării imobilului nr

t1
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• prin trotuar pe str, Piaţa Eroii Revoluţiei, pe partea imobilelor cu nr. par, din dreptul
blocului nr. 3A până Ia canalizaţia existent din dreptul blocului 3B.La trecerea de
pietoni Bd-uI Pieptănari - Piaţa Eroii Revoluţiei, pentru racordarea infrastructurii de
semaforizare Ia ADC, se propun două subtraversări, astfel:

o din trotuarul de pe S-dul Pieptănari, de pe partea imobilelor cu nr. impar din
dreptul bloculuinr. 2 pe insula separatoare si apoi pe trotuarul cu nr, pare în
dreptul blocului nr 3A

o de pe insula separatoare de pe B-dul Pieptănari până pe refugiu de tramvai
de pe str, Piaţa Eroii Revoluţiei;

Lucrarea se execută în trotuar fără vegetatie/mateńal dendrologic în vecinătate
L = 334m

2. os. Giurgiului — os. Qlteniţei
- Iucrări de canalizaţie electrică pentru modernizarea instalaţiei de semaforizare;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- refacere senzori inductive nefuncţionali
- monitorizare trafic;
- executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel:

• prin tmtuarul cu numere pare de pe Sos. Giurgiului (pe Iângă gardul Cimitirului
Evreiesc), până Ia canalizaţia existentă;

• din trotuarul imobflelor cu nr par de pe os. Giurgiului (pe partea Cimitirului
Evreiesc) până pe trotuarul de pe os. Giurgiului din dreptul trecerü de pietoni care
asigură accesul Ia benzinărie;

• Din trotuarul de pe os. Olteniţei din dreptul benzinărieĄ traversează cele două
insule separatoare de pe .Şos. Olteniţei, apoi subtraversează Iiniüe de tramvai de Ia
Piaţa Eroii Revoluţiei până pe insula separatoare de pe os. Giurgiului (vis-â-vis de
blocul nr. 2) i apoi pe insula separatoare de pe os. Giurgiului

• De pe a doua insula separatoare care este poziţionată Ia intersecţia dintre os.
Giurgiului ş os. Olteniţei, vis-â-vis de accesul în Cimitirul Evreiesc, canalizaţia
electrică subtraversează drumul până Ia refugiul tramvaiului de pe os. Olteniţei ş
continua prin acesta până Ia stâlpul pe care este ampiasată camera CCTV;

Lucrarea se execută în trotuar/carosabil i paflial in spau verde (in cele două scuarud/Jnsule" din
interseąie) iar in vecinătate există arbori I plante perene care se vor proteja, Iucrarea pentru canaliza ţii
urmând să üe executată prin fora] orizontal dinjat, astfel incăt să nu fie afectate sistemele radiculare ale
acestora;

L = 197m

3. os. Giurgiului — ura Mare
- se vor prevedea trasee de comunicaţU i cabluri optice pentru racordarea echipamentelor

din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS;
- montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;
- montare senzori inductivi în carosabil
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- monitorizare trafic;
- executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel:

• prin trotuar1 pe str ura Mare1 pe partea imobilelor cu nr. par (partea cu Mega
Image) aproximativ 75 m până Ia intersecţia str. ura Mare — os. Giurgiului;

• prin trotuar, pe str. ura Mare1 pe partea imobilelor cu nr impar din dreptul blocului
nr. 1 B, aprox 4Dm până Ia intersecţia ura Mare - os. Giurgiului;

• prin trotuar, pe os. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr impar, din apropierea str.
Pictor tefan Dumitrescu, aprox 10Dm până Ia intersecţia os. Giurgiului - ura
Mare;

• prin trotuar1 pe os Giurgiului pe partea imobilelor cu nr par (pe partea Cimitirului
Evreiesc) aprox 9Dm (până in dreptul trecerii de pietoni de Ia Mega Image);

• prin trotuar, pe os Giurgiului pe partea imobilelor cu nr. impar (din dreptul trecerfl
de pietoni de Ia Mega Image) aprox 5Dm până Ia intersecţia os. Giurgiului - ura

- Mare;
In intersecţia Sos. Giurgiului — str. Sura Mare1 pentru racordarea infrastructurii de
semaforizare Ia ADCI se propun două subtraversări:

o In dreptul trecerii de pietoni de pe os. Giurgiului, din trotuarul imobilelor cu
nr. par, de pe partea Cimitirului Evreiesc, până pe trotuarul imobilelor cu nr.
impar (partea cu Mega Image)
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o Din trotuarul imobilelor cu nr impar de pe str. Sura Mare, din dreptul
blocului nr. 1 B, până pe insula separatoare i apoi pe trotuarul mobilelor cu
nr. par, pe partea cu Mega Image)

L = 347m

4. os. Giurgiului — str. Pictor Stefan Dimitrescu
- Conform Avizului Comisiei Tehnice de Circulaţie nr. 18042019 intersecţia va

rămăne nesemaforizată; Reglementarea circulaţiei se va face prin marcaje i indicatoare
rutiere;

5. os. Giurgiului — str. Brădetului
- se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea echipamentelor

din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS;
- montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehiculeltramvai/pietoni/Iămpi fllatoarelprim vehicul cu LED;
- montare dispozttive acustice nevăzători;
- montare senzori inductivi în carosabil;
- monitorizare trafic;
- Iucrarea se va executa in trotuar iar in vecinătate există arbori ín plantaţie de aliniament

care se vor proteja;
- executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astíel:

• prin trotuar pe str Brădetului, pe partea imobflelor cu nr impar, aproximativ 45m
pănă Ia intersecţia str Brădetului — os. Giurgiuĺui;

• prin trotuar pe str Brădetului, pe partea imobflelor cu nr par aproximativ 3m până
O Ia intemecţia str Brădetului — os. Giurgiului;

• prin trotuar pe Şos. Giurgiului, pe partea imobflelor cu nr impar, din dreptul nr
cadastral 61 pánă in dreptul imobflului nr 47;

• prin trotuar pe os. GiurgiuluĄ pe partea imobileĺorcu nr par aproximativ 15m până
in dreptul nr cadastral 46;

• prin trotuar pe str Nehoiai, pe partea imobflelor cu nr impar, din dreptul nr
cadastral 1 aproximativ 25m (până in dreptul nr cadastraĺ 46 de pe os. Giurgiuiui)

• prin trotuar pe str Nehoiai, pe partea imobÜelor cu nr par, apmximativ 5m până Ia
intersecţia .Şos. Giurgiului - str Nehoia$)

• prin trotuar pe Sos. Giurgiului, pe partea imobflelor cu nr par, din dreptul nr
cadastrai 36 pănă în dreptu! nr 44;

• prin trotuar pe os. Giurgiului, pe partea imobu&íor cu nr impar, din dreptul nr 43
aproximativ 20m;

• din trotuarul de pe str BrădetuluĄ partea imobilelor cu nr par până pe trotuarul
imobflelor cu nr impar (nr cadastral 1-5);

• din trotuarul de pe .Şos. Giurgiului, pe partea imobflelor cu nr impar (nr cadastral
47) până pe trotuarul imobilelor cu nr par în dreptul imobilului nr 46;

• din tmtuaml de pe os. GiurgiuIui, partea imobflelor cu nr par din dreptul imobflului
nr 45;

Lucrarea se execută in trotuar fără vegetatie/material dendrologic în vecinătate
L = 543m

6. os. Giurgiului — Piaţa Progresu
- se vor prevedea trasee de comunicaţü i cabluri optice pentru racordarea echipamentelor

din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS;
- montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietonillămpi řilatoare/prim vehicul cu LED;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- montare senzori inductivi in carosabil;
- monitorizare trafic;
- executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel:

• prin trotuar pe Sos. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr par, partea nordică a nr
cadastral 94, pănă Ia partea sudică a nr cadastral 94;

• prin trotuar pe os. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr impar după intersecţia str
Stoian Militaru — os. Giurgiului, aprox 6m;

• prin trotuar, pe os. Giurgiului pe partea imobilelor cu nr. impar, din dreptul Pieţei in
aer Iiber (inainte de intersecţia str Tg. Frumos — os. $riiuLPână în dreptul
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ComplexuJui Agroalimentar Progresul de pe aceeasi parte (după intersecţia str

Stoian Militaru — os Giurgiului);
• prin trotuar pe sos. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr. par, aproximativ lOm până

in dreptul nr. cadastral 96-102;

• prin trotuar pe str Verigei, pe partea imobilelor cu nr par, aproximativ 55m până Ia

intersecţia str. Verigei —sos. Giurgiului;

• prin trotuar pe str Vergei, pe partea imobilelor cu nr par, 15m până Ia intersecţia

str Verigei — os. Giurgiului;
• din trotuarul de pe os. Giurgiului din dreptul trecerü de pietoni de pe partea

imobilelor cu nr. par (partea sudicä a nr. cadastral 94) până pe trotuarul imobilelor

cu nr. impar;
• din trotuarul de pe Sos. Giurgiului, partea imobilelor cu nr impar, canalizaţia

subtraversează carosabilul pănă Ia refugiul tramvaiului si apoi până pe trotuarul

imobilelor cu nr, par in dreptul nr cadastral 96-102;

• canalizaţia subtraversează str Verigei din trotuarul Sos. Giurgiului cu nr cadastrale

pare (nr 96-102)pănă pe trotuarul de vis-â-vis in dreptul nr. cadastral 94;
Lucrarea se execută în trotuar ťără vegetatie/material dendroiogic in vecinătate

L = 795m

7. os. Giurgiului — Str. Toporai
se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea echipamentelor

din intersecţií Ia sistemul de comunícaţü aI RTMS;
montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;
montare semafoare de vehicule/tramvai/pietonillămpi filatoarelprim vehicul cu LED;
montare dispozitive acustice nevăzätori;
montare senzori inductivi in carosabil
monitorizare trafic;
executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va eíectua astfel:

• prin trotuarul aferent os. Giurgiului pe partea imobileior cu nr par, de Ia nr
cadastral l 18, până în dreptul blocului 13;

• prin trotuarul imobuelor cu nr impar de pe .Şos. Giurgiului. aprox 6m până ia

intersecUa .Şos. Giurgiului — str Ghimpaţi,
• prin trotuar pe str Ghimpaţi, pe partea imobilelor cu nr par (de Ia accesul in parcare

pänă Ia intersecţia str Ghimpaţi— os Giurgiului);
• aproximativ 5m prin trotuar pe str Ghimpaţi, pe partea řmohflelor cu nr par (de ia

accesul in parcare până Ia intersecţia str Gbimpaţi — os. GiurgiuIu;

• prin trotuar pe os. Giurgiuiui, pe partea imobileior cu nr impar, aprox 75m până Ia

intersecţia os. Giurgiuiui — str GhimpaţĄ
• prin trotuar pe os. Giurgiului, pe partea imobflelor cu nr par, aprox 5m până Ia

intersecţia str Toporasi - .Şos. Giurgiului;
• traseul de canaliza ţie pentru detec ţie este amplasat in trotuarul insulei separatoare

de pe str Toporai aprox 55m până ia interseąia str Toporai — os. GiurgiuIui;

• aproximativ 6m prin trotuarul imobuelor cu nr par de Ia interseąia str Toporai —

os Giurgiului
Din intersecţia &s Giurgiului — str Toporai, pentru racordarea infrastructuru de

semaťorizare Ia ADC, se propun patru subtraversări, astfel;
o din trntuarul de pe .şos. GiurgiuluĄ partea imobilelor cu nr. par (din dreptul

blocului 13) până pe reťugiul tramvaiului .şi apoi pe trotuarul de vis-â-vis de
pe os. Giurgiului, partea imobilelor cu nr impare;

o canalizaţia subtraverseazä str Ghimpaţi din trotuarui imobuelor cu nr

impare pe os Giurgiului, până pe trotuaml str Ghimpaţi, partea imobUelor
cu nr par, in dreptul trecerii de pietoni aflată in apropierea accesului in
parcare;

o din trotuarui imobflelor cu nr impar de pe os Giurgiuiui, canalizaţia

subtraversează partea carosabilă .şi Iiniile de tramvai până pe trotuarul de
vis-â-vis din dreptui insulei separatoare;

o din trotuarul insulei separatoare de pe str Toporai până pe trotuarul cu nr
pare de vis-â-vis;

L = 723m

Bď Regina Eeta nr 47, poşt 050013. s€dar5, BuceşU. Román - - / -

T&. 021 3055500 8
httpINů pmb ro

nonIaoln 001



8. os. Giurgiului — DrumuI Găzawlui
- se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea echipamentelor

din intersecţii Ia sistemul de comunicaţfl aI BTMS;
- montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoniĺlămpi filatoare/prim vehicul cu LED;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- montare senzori inductivi in carosabil
- monitorizare trafic;
- executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel:

• pe partea imobilelor cu nr impar, din partea sudică a blocului 46 (intre parcarea de
pe os. Giurgiului i pista de bicicIiti proiectată) până in partea nordică a blocului
46 (in dreptul trecerhde pietoni);

• prin trotuarul Sos. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr. par (in dreptul Iocului de
joacă aproximativ 7m până Ia trecerea de pietoni (in dreptul restaurantului
.M iradoŕ'),

• prin trotuarul de pe str. Podului Giurgiului, din dreptul nr. cadastral 126 (intersecţia
aleii de accces Ia parcare i str. Podul Giurgiului) aproximativ 9m până Ia intersecţia
str Podul Giurgiului — şO5 Giurgiului;

• prin trotuarul dintre zona de recreere i parcarea de pe şOS Giurgiului (pe partea
imobilelor nr. par) aproximativ 95m (după intersecţia str Podul Giurgiului — os.
Giurg iul ui);

• prin trotuarul şO5 Giurgiului pe partea imobilelor cu nr impar, din dreptul centrului
de reîncărcare a cartelelor STBI aproximativ 9m;

O
• pe str Drumul Găzarului, canalizaţia pentru detecţie se va realiza prin carosabil

aproximativ 5m i apoi pe trotuar, pe partea imobilelor pare, aproximativ 75m până
Ia trecerea de pietoni de Ia intersecţia str Drumul Găzarului — şO5 Giurgiului (in
dreptul blocului 4B);
!n intersecţia şos. Giurgiului — str. Drumul Găzarului, pentru racordarea
infrastructurii de semaforizare Ia ADC, se propun trei subtraversări, astfel:

o din dreptul trecerii de pietoni de pe partea imobilelor cu nr impar de pe şO5
Giurgiului (partea nordică a blocului 46) până Ia refugiul tramvaiului i apoi
pe trotuarul de vis-â-vis de pe şOS• Giurgiului (in dreptul restaurantului
.Miradoř');

o din trotuarul imobilelor cu nr. par aI os. Giurgiului (in apropierea intersecţiei
str Podul Giurgiului — şO5 Giurgiului) până pe trotuarul imobilelor impare de
pe os. Giurgiului, in apropierea centrului de reâncărcare a cartelelor STB;

o din trotuarul imobilelor cu nr impar de pe str. Drumul Găzarului i
intersecţia os. Giurgiului — str. Toporai este asigurată printr-un traseu
proiectat de canalizaţie amplasat în trotuar, pe partea imobilelor cu nr. par,
până in dreptul insulei separatoare de la intersecţia os. Giurgiului — str
Toporai;

Lucrarea se va executa i ín trotuar iar in vecinătate pe partea numerelor impare, există arbori in
plantaţie de aliniament care se vor proteja;

L = 579m

9. os. Giurgiului — Cimitirul Evreiesc
- se vor prevedea trasee de comunicaţii si cabluri optice pentru racordarea echipamentelor

din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS;
- montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehiculeltramvai/pietoniĺlămpi filatoare/prim vehicul cu LED;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- montare senzori inductivi in carosabil
- monitorizare trafic;
Executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel:

• pe partea imobilelor cu nr. impar, nr cadastral 129 (din dreptul blocului 2A) intre
parcarea de pe os. Giurgiului i pista de bicicIiti proiectată, până în dreptul trecerü de
pietoni din dreptul blocului 26;

• prin trotuarul os. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr par (in apropierea accesului Ia
garajul cimitirului), aproximativ 17m pănă la trecerea de pietoni afată in apropierea
intrării in Cimitirul evreiesc;

• prin trotuarul os. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr par yi,â-yis de str Grădistea,
până Ia trecerea de pietoni aflată in apropierea intrării ín Cjnilbrui bvresc;
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• prin trotuarul imobilelor cu nr impar de pe sos. Giurgiului, pe partea sudică a blocului

28, aproximativ Sm până Ia trecerea de pietoni aflată in apropierea intrării in cimitirul

evreiesc;
La trecerea de pietoni os. Giurgiului—Cimitirul evreiesc, pentru racordarea infrastructurfl de

semaforizare Ia ADC, se propune o subtraversare, astfel:
o in dreptul trecerfl de pietoni, de pe trotuarul imobilelor cu nr. impar (nr. cadastral

127-partea sudică a blocului 2B)de pe os. Giurgiului, până pe refugiul

tramvaiului, apoi pe trotuarul imobilelor cu nr par (nr. 162) aI os. Giurgiului în

apropierea intrării in Cimitirul evreiesc;
o Iegătura dintre trecerea de pietoni os. Giurgiului-Cimitiwl evreiesc şi intersecţia

os. Giurgiului-str. Drumul Găzarului este asigurată printr-un traseu proiectat de

canalizaţie amplasat intre parcarea existentă de pe os. Giurgiului i pista de

biciclete proiectată, pe partea imobilelor cu nr. impar, de Ia nr. cadastral 127
(partea sudică a blocului 26) până Ia nr cadastral 123 (partea sudică a blocului

46);
Lucrarea se va executa în trotuar iar in vecinătate, pe partea numerelor pare i impare pe anumite

portiuni, există arbori in plantaţie de aliniament care se vor proteja;
L = 525m

10. os. Giurgiului — Str. Luică
- se vor prevedea trasee de comunicatb si cabluri optice pentru racordarea echipamentelor

din intersecţh Ja sistemul de comunicaţii aI BTMS;
- montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/Iămpi filatoare/prim vehicul cu LED;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- montare senzori inductivi in carosabil
- monitorizare trafic;
- Iucrarea se va corela cu investiţia Pimăriei sectorului 4 pentru Iărgire str Luică
Executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel

• prin trotuarul imobilelor cu nr par de pe os. Giurgiului, din dreptul nr. cadastral 1708,

până in dreptul nr cadastral 178A;
• prin trotuarul imobilelor cu nr impar de pe os. Giurgiului, din dreptul nr. cadastral 235,

aproximativ 7m până în dreptul trecerii de pietoni;
• pe str. Luică, canalizaţia pentru detecţie se va realiza prin carosabil aproximativ 9m i

apoi prin trotuar, pe partea imobilelor pare, din dreptul nr. cadastral 2A până in dreptul
nr cadastral 235A, situat pe şOS Giurgiului;

• prin trotuarul os. Giugiului, din dreptul nr. cadastral 247 până in dreptul nr cadastral

237;
• prin trotuarul sos. Giurgiului, din dreptul nr cadastral 185 până in dreptul nr cadastral

188A;
• prin trotuarul str. Alexandru Anghel, din dreptul nr. cadastral 1A, aproximativ 35m pánă

Ia in dreptul nr. cadastral 1;
• prin trotuarul str. Alexandru Anghel, pe partea imobilelor cu nr. par, aproximativ 6m

până Ia trecerea de pietoni aflată in apropierea intersecţiei str Alexandru Anghel — os.
- Giurgiului;
In intersecţia os. Giugiului-str. Luicâ, pentru racordarea infrastructurfl de semaforizarela
ADC, se propun patru subtraversări, astfel

• din trotuarul đe pe os. Giugiului, din dreptul nr. cadastral 178A, până pe refugiul
tramvaiului i apoi pe trotuarul de vis-â-vis in dreptul nr. cadastral 235;

• din trotuarul os. Giurgiului, din dreptul nr cadastral 235, canalizaţia subtraversează
str Luică până in dreptul nr. cadastral 235A situate pe os. Giurgiului;

• din trotuarul SOS. Giurgiului, din dreptul nr. cadastral 239, până pe refugiul
tramvaiului i apoi pe trotuarul de vis-ă-vis in dreptul nr. cadastral 188A;

• din trotuarul nr cadastrale impare de pe str. Alexandru Anghel, in dreptul trecerii de
pietoni, situate in apropierea intersecţiei str. Alexandru AngheI-os. Giurgiului, pină
pe trotuarul cu nr pare de vis-ă-vis;

Lucrarea se va executa ş in trotuar iar in vecinătate pe anumite porţiuni pe partea numerelor pare
i impare, există arbori tineri in plantaţie de aliniament care se vor proteja;

L 1040m
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11- os. Giurgiului — Str. Anghel Nuţu
- se vor prevedea trasee de comunicaţii si cabluri optice pentru racordarea echipamentelor

din intersecţii Ia sisitemul de comunicaţii aI BTMS;
- montare automat de dŕrijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/Iămpi řilatoare/prim vehicul cu LED;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- montare senzori inductivi in carosabil
- monitorizare trafic;
Executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel

• prin trotuar, pe os. Giurgiului, pe partea cu nr impare, canalizatia pentru detecţie
incepe in dreptul nr cadastral 263 i continua până in dreptul nr. cadastral 261;

• prin trotuar, pe sos. Giurgiului, pe partea cu nr pare, dín dreptul nr cadastral 214,
continua până in dreptul nr cadastral 212;

• pe trotuar, pe str. Anghel Nuţu, pe partea cu nr impare, din dreptul nr cadastral 3A i
continua până in dreptuí nr cadastral 212 de pe sos. Giurgiului;

• prin trotuar, pe str Anghel Nuţu, pe partea cu numere pare, din dreptul nr cadastral
2losituat pe os. Giurgiului, aproximativ Gm până Ia trecerea de pietoni de Ia intersecţia
str Anghel Nuţu-os. Giurgiului;

• prin trotuar, pe os. Giurgiului, pe partea cu numere pare, din dreptul nr cadastral 202
i continua până in dreptul nr cadastral 210;

• prin trotuar, pe os. Giugiuiui, pe partea cu numere impare, canalizaţia pentru detecţie
incepeîn dreptul nr cadastral 202 i continua in dreptul nr cadastral 259 i continua
aproximativ 6m până in dreptul trecerii de pietoni;

• prin trotuar, pe str IIie Oprea, pe partea cu numere impare, din dreptul nr cadastral 3 i
continua până in dreptul nr cadastral 259 situat pe os. Giurgiului;

In intersecţia ş05• Giurgiului — str Anghel Nuţu, pentru racordarea infrastructurfl de
semaforizare Ia ADC se propun patru subtraversări, astfel:

o de pe trotuarul cu numere impare a os. Giurgiului, din dreptul nr cadastral 261
pe refugiul de tramvai i apoi pe trotuarul cu numere pare de pe şO5 Giurgiului,
în dreptul nr cadastral 212;

o de pe trotuar din dreptul nr. cadastral 2l2situat pe os. Giurgiului, canalizaţia
subtraversează str Anghel Nuţu până pe trotuarul din dreptul nr. cadastral de pe
os. Giurgiului;

o de pe trotuarul os. Giurgiului din dreptul nr cadastral 210 până pe refugiul
tramvaiului i apot pe trotuarul cu numere impare in dreptul nr cadastral 259;

o din trotuar, din dreptul nr cadastral 259 situat pe sos. Giurgiului, canalizaţia
electrică subtraversează str. IIie Oprea până pe trotuar in dreptul nr cadastral
261 aparţinând os. Giurgiului;

Lucrarea se va executa i în trotuar iar in vecinătate pe partea numerelor pare ř impare, există
arbori tineri in plantaţie de aliniament care se vor proteja;

L = 786m

12. os. Giurgiului — Str. Anghel Moidoveanu
- se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea echipamentelor

din intersecţii Ia sisitemul de comunícaţii aI BTMS;
- montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/Iămpi filatoareÍprim vehicul cu LED;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- montare senzori inductivi in carosabil;
- monitorizare traťic;
Executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel

• pe str Caporal Cristea Răducanu, canalizaţia pentru detecţie, se va realiza prin
carosabil aproximativ 5m i apoi prin trotuarul acesteia, din dreptul nr cadastral 2A
până in dreptul nr. cadastral 234A situat pe şOS Giurgiului;

• prin trotuar, pe sos. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr pare, canalizaţia pentru
detecţie incepe din dreptul nr cadastral 228 i se continua până Ia nr cadastral 234D;

• prin trotuar, pe os. Giurgiului pe partea imobilelor cu numere impare, canalizaţia pentru
detecţie incepe din dreptul nr cadastral 291 ş se continuă până Ia nr. cadastral
291A;canalizaţia electrică se continua prin trotuar pe str. Anjhel Moldoveanu până in
dreptul nr. cadastral 1 unde este amplasată o camera pe7çŰietëöţi ‘deo;
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• pe trotuar, pe os. Giurgiului, pe partea imobilelor cu numere impare, canalizaUa pentru

detecţie incepe din dreptul nr cadastral 297 i se continua aproximativ 75m pănă Ia

trecerea de pietoni aflată vis-ă-vis de nr. cadastral 236 de pe sos. Giurgiului;

• prin trotuar1 pe os. Giurgiului, pe partea imobilelor cu numere pare, canalizaţia pentru

detectecţie incepe din dreptul nr. cadastral 238 i se continua pánä Ia nr. cadastral 236;

ln intersecţia os. Giurgiului — str. Anghel Moldoveanu, pentru racordarea infrastructurii de

semaforizare Ia ADC, se propun patru sub traversări, astfel:

• de pe trotuar1 din dreptul nr. cadastral 234B aparţinând os. Giurgiului, canalizaţia

subtraversează str. Cap. Cristea Răducanu până pe trotuarul de vis-â-vis în dreptul nr.

234Ade pe os. Giurgiului;
• de pe trotuarul ţos. Giurgiului din dreptul nr cadastrl234D până pe refugiul tramvaiului i

apoi pe trotuarul cu nr impare, in dreptul nr. 291A;

• de pe trotuar din dreptul nr. cadastral 291D aparţinând os. Giurgiului, canalizaţia

subtraversează str Anghel Moldoveanu, pănă pe trotuawl de vis-a-vis;

• din trotuarul nr cadastrale impare de pe os. Giurgiului, canalizaţia electrică

subtraversează partea carosabilă până Ia refugiul de tramvai i apoi pe trotuarul de pe

os. Giurgiului in dreptul nr cadastral 236;
Lucrarea se va executa in trotuar iar in vecinătate pe partea numerelor pare i impare, există arbori

tineri in plantaţie de aflniament care se vor proteja
L = 677m

13. os. Giurgiului — Str. Acţiunii
- se vor prevedea trasee de comunicaţii si cabluri optice pentru racordarea echipamentelor

din intersecţii Ia sisitemul de comunicaţfl aI BTMS;
- montare automat de dirijare a circulaţiei (ACD) compatibil BTMS;

- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/Iămpi filatoare/prim vehicul cu LED;

- montare dispozitive acustice nevăzători;
- montare senzori inductivi in carosabil
- monitorizare traťic;
Executarea traseelor de canalizaţie pentru detecţie se va efectua astfel

• prin trotuar, pe sos. Giurgiului, pe partea cu nr. cadastrale pare1 aproximativ 75m până

la trecerea de pietoni aflată in apropierea intersecţiei accesului de aprovizionare

Dedeman-os. Giurgiului
• pe trotuar, pe sos. Giurgiului, pe partea cu nr cadastrale impare (pe partea cu

magazinul Dedeman) aproximativ 7m până Ia trecerea de pietoni aflată Ia intersecţia

accesului de aprovizionare Oedeman-Sos. Giurgiului;

• prin trotuar pe sos. Giurgiului din partea sudică a nr cadastral 307 (in apropierea trecerfl

de pietoni aflată in zona CFR Progresu-str. Drumul Bercenarului), traseul canalizaţiei

are aproximativ 95m pănă Ia trecerea de pietoni aflată Ia intersecţia accesului de

aprovizionare Dedeman-os. Giurgiului;

• pe trotuar1 pe os. Giurgiului, pe partea cu nr cadastrale pare, aproximativ Bm pănă Ia

trecerea de pietoniaflată [n apropierea intersecţiei accesului de aprovizionare Dedeman

os. Giurgiului;
La trecerea de pietoni os. Giurgiului — Acţiunfl, pentru racordarea infrastructurii de

semaforizare Ia ADC, se propune o subtraversare, astfeL
o de pe trotuarul cu numere impare l de Iângă intersecţia accesului de

aprovizionare Dedeman-os. Giurgiului pănă pe trotuarul cu nr pare de vis-a
vis;

Lucrarea se va executa i in trotuar iar in vecinătate pe partea numerelor pare1 există arbori tineri in

plantaţie de aliniament care se vor proteja;
L = 329m

Total Iucrări de canalizaţie electrică pe os. Giurgiului — 69Jm
Lucrarea se va corela cu .Studiu de pre-fezabihtate i studio de fezabilitate

pentru construcţia liniei 4 de metrou Lac Străuleti — Gara Progresu, tronsonui gara de Nord — Gara

Progresu"
LucrărÜe se vor executa fără afectarea sistemelor radiculare ale materialului dendrologic (arbori i

arbuti) existent in vecmnătatea traseului
La flnalizarea lucrăriior, aveţi obligaţia refacerii zonelor verzi afectate (gazonarea), in special pe cele

două scuaruri din os. Giurgiului x os. Olteniţei, Iucrăd ce se vor efectua cu o firmă specializată pentru

aceste tipuri de lucrări.
ln timpul executării acestor Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul

arborilor, conform prevederilor SR 8591/1997-Retele edÜitare subterane-Condiţü de amplasare.
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Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa
manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul in care reţeaua de canalizaţie nu poate fi “modeIată in scopul menţinerii distanţei faţă de
arborii din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea
arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări
punctuale.

Vă facem cunoscut că in cazui în care este secţionat sistemui radicular aI materialului dendrologic
sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului Iucrării, veţi avea obligaţia inlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Avănd in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor
menţionate.

Proiectantul i benefjciawl răspund de exactitatea i veńdicitatea datelor i inscrisurilor cuprinse in
documentaţia cea constituit baza in documentarea i elaborarea prezentului aviz.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii
avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, art.4, Iit.b.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1804388, ą04501 1811014, 1820467, 1827626/13869, 13870, 171,1182,
1838/

CĂ TRE
Primăria Sectorului 3 - DIrecţIa Investiţii i Achiziţii, Serviciul Investiţii Lucrări

Pubiice,

r Calea DudeştL nr 191, sector 3

(Str. PIt. Petre ĺonescu, nr. 76, sector 3-Gradlniţa nr. 196)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 757802116.12.2019 înregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucureşti cu nr. 1804388/17.12.2019 i cu nr 1804501/17.12.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 13869/18.12.2019 i cu nr. 13870/18.12.2019, completată cu
documentele anexă Ia:

- adresa inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr. 1811014I09.01.2020
i Ia Oirecţia de Mediu cu nr. 171110.01.2020

- adresa dvs. nr.37823/03.02.2020 tnregistrată Ia Primäria Municipiului Bucuresti cu
nr. 1820467104.02.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1182/05.02.2020

- adresa dvs. nr. 276472/21.02.2020, înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucure$i
cu nr 1827626/21.02.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1838124.02.2020.

Adrese prin care solicitaţi avizul Direcţiei de Mediu pentru defrişarea a 9 ex.
arbori situaţi in curtea Grădiniţei nr. 196 din Str. PIt. Petre Ionescu, nr 76, sector 3,
arbori care împiedică realizarea Iucrărilor de constwire autorizate prin Autorizaţia de
Constwire nr. din 17.04.2019 emisă de Primăria Sectowlui 3, vă comunicăm
urrnătoarele:

1) în urma analizării documentelor existente la dosar
- Cerere tip;
- Certificat de Urbanism nr. din 13.05.2018 emis de Primăria Sectorului 3,

cu planuńle anexă;
- Autorizaţia de Constmire nr din 17.04.2019 emisă de Primăria Sectoruluí 3,

cu planuńle anexă;
- Memoriu tehnic aferent proiectului;

Clasarea notificăńi nr. din 18.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucure$i;
PIan de situaţie existent AO1, cu marcarea suprafeţelor de spaţii verzi inainte
de începerea proiectului;
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- PIan de situaţie propunere A02, cu marcarea arbodlor pentru care este
necesară defrişarea şi a suprafeţelor de spaţii verzi propuse;

- Protocolul de plantare în compensare nr 276472/21.02.2020,
2) a verlficării Tn teren din data de 15.01.2020 urmare a căreia au fost inventariaţi 9

ex. arbori ( 8 ex., arbori aparţinând speciei Acer sp. (arţar) i un exemplar
aparţinând speciei Juglans sp.(nuc)), situaţi pe amprenta Ia soI a viitoarei construcţii
şi care împiedică execuţia acestei.

Menţionăm că, în vederea obţinerii avizului de defrişare pentru exemplarul

din specia Juglans sp.(nuc) este necesar să vä adresaţI Direcţiei pentru Agricultură
a Municipiului Bucureti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, clădirea ANIF, pafler, camera 10,
sector 4, telefon 021- 3138023, 021- 3142866.

3) potrivit iegislaţiei speciflce, respectiv:
• a prevederilor art.12, alin (1)-(4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul łocalităţilor, republicată, cu modif,cările şi
completările ulterioare;

• a prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,

AVIZĂM
defriarea cu extragerea rădăcinilor pentru un număr total de 8 ex. arbori, după cum
urmează:

- 8 ex. Acer sp. (arţar) D=25-50 cm, H=8-9 m,
Lucrările avizate de defriare şi scoatere a rădäcinilor arborilor se vor efectua

sub supravegherea unui reprezentant al administratorului terenului- Primăria Sectorului 3,
pentru a permite edificarea viitoarelor construcţii prevăzute în Autorizaţia de Construire nr.
249 din 17.04.2019 emisă de Primăria Sectorului 3, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul terenului pe care sunt situaţi arborii este
răspunzător de siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei Iucrăriior, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a
defriăriIor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

PREZENTUL AVIZ ESTE VALABIL NUMAI CU RESPECTAREA
URMĂTQARELOR OBLIGATII:

- plantarea în compensare a 68 ex. arbori tineri, în compensarea celor 8 ex. de
arborilor avizaţi pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 (în raport de 6/1), cu
balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului 20-28cm i înălţimea în funcţie de specie, în
perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020/ toamna anului 2020, Iuându-se
măsurile necesare prindehi materialului dendrologic (udat, tutorat etc,),

- Protocolului de plantare în compensare nr. 276472/21.02.2020, pentru
plantarea celor 48 ex. arbori tineri înregistrat Ia Primăria Municipiului Bucuro$l cu
nr. 1827626121.02.2020 şi Ia Direcţia de MedIu cu nr. 1838/24.02.2020.

De asemenea, dacă după un sezon de vegetaţie se constată, de către un
reprezentant aI Primăriei Sectorului 3, uscarea matedalul dendrologic plantat, TESARO
KIT Construct, conform Protocolului de plantare în compensare nr. 276472/21.02.2020 va
asigura inlocuirea acestuia.

- amenajarea unei suprafeţe de spaţii verzi de 3304,23 mp pe soI (58,21 % din
suprafaţa terenului) aa cum reiese dIn Memoriu tehnic.
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- La finalizarea proiectuiui aveţi obligaţia de a anunţa în scris Direcţia de Mediu în
vederea verificăńi respectării prevederilor prezentului aviz.

Menţionăm că persoanele imputernicite care vor efectua recepţia lucrării, au
obligaţia de a verifica punerea în aplicare a obligaţiilor prezentului aviz.

Proiectantul ęi beneficiarul răspund de exactitatea ęi veridicitatea datelor şI
înscrisurilor cuprinse in documentatla ce a constltult baza in documentarea şi
elaborarea prezentului avlz.

Prezentul aviz are termen de valabilltate 2 ani de Ia data emiterii.

c
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Defrişare: 8 ex. arbori situ4 pe amprenta Ia soI a viitoarei construcţiI

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCU%EŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Doamna -

Sprc ştiinţă:
- Prin,ăria Sectorului 3 - Direcţia Administrarea Do,neniuhd Public,

Q intr. Odobeti nr. 5-7, sector 3
-ADPB S.A., Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3

(Sos. Mihai Bravu, nr. 227 H, sector 3)

Ca urmare a adresei dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr.1826665/19.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1707/20.022020 completată cu adresa nr.
2006/28.02.2020, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru deh-iarea unor arbori
situaţi pe terenul proprietate din Şos. Mihai Bravu, nr. 227 H (în suprafaţă dc 217 mp), sector 3,
care împicdică efectuarea lucrărilor de construire prevăzute în Autoňzaţia de Construire nr. 279 din
08.03.2018 emisă de Primăria Sectorului 3, vă comunicăm următoarele:

1) în urma analizării documentclor existcnte la dosar
- Cerere tip;
- Certificat de Urbanism din 16.06.2015 emis de Primăria Sectorului 3, cu

planurile anexL vizate spre neschimbare;
- Aviz nr. : Comisia Tehnică de Circulaţie -Primăńa Municipiului

ĹJ Bucureti;
- Contract de vârizare cu Incheiere de autentificare nr
- P.U.D. pentru Şos. Mihai Bravu, nr. 227H, sector 3( HCLS3 nr. 272/31.10.2016 privind

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu de Detaliu “ Şoseaua Mihai Bravu nr. 227H,
Sector 3", Aviz Arhitect şef nr. D/MB/25 din 08.08.2016, Plan aferent PUD)

- Certificat de Urbanism din 29.05.2017 emis de Primăria Sectomlui 3, cu
planurile anexă, vizate spre neschimbare;

- Certificat de Urbanism din 31.07.2017 emis de Primăria Sectorului 3, cu
planurile anexă, vizate spre neschimbare;

- Aviz /19.07.2017, Comisia Tehnică de Circulaţie -Pńmăńa Municipiului
Bucureşti;

- Autorizaţia de constmire din 08.03.2018 emisă de Primăria Sectorului 3 cu
planurile anexă1 vizate spre neschimbare;

- Clasarea notificării 25.04.2017, pentru proiectul propus;
- Protocol de plantare în compensare nr. ż. ‘4722,02.2020, încheiat cu Primăria

Nr. 1726665/1707, 2006/ O 5 MAR 2J1

Sectorului 3
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2) a verifwării în tcren din data de 25.02.2O2O in urrna căreia au fost inventariaţi:

• 8 ex. arboń. care impiedică executarea lucrărilor, după curn urmează:

- 3 ex. Acer sp. (arţar) D= 25-35 cm. 1-1= 7-9 m. arbori uscaţi 80 %‚ aflaţi în declin

bio(ogic, cu scorburi Ia colet, cilindru central putred,

- 2 ex. Pinus sp. (pin), D= 25-30 cm. F1 6-7 m, uscat 80%. cu coronament dezechilibrat,

- 1 ex. Acer sp. (arţar), D= 35 cm, H 8m, care împiedică edificarea lucrărilor, viabil;

- l ex. Tilia sp. (tei) D= 20 cm, H= 6-7 m. care îrnpiedică editicarea )ucrărilor. viabil;

- 1 ex. Ailanthus sp. (faIs oţetar), D= 30 cm, 1-1= 8-9 m, care împiedică ediflcarea Iucrăňlor,

viabi];
• 7 ex. arbori care nu împiedică execuţia Iucrărilor, după cum urmează:

- ĺ ex. Tilia sp (tei), D 30 cm, H 7m,
- I ex. Acer sp. (artar), D= 35 cm, H= 9-IOm,
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu), D 20 em. H 6m.

- 1 ex. Tilia sp. (tei), D 30 cm. h= lOm,
- I ex. Acer sp. (artar), D= 20 em. H= I0 m,
- I ex. Pinus sp. (pin), Dz20_25 cm, H 1-1=6-7 m.

Pe parcursul execuţiei lucrărilor de construire aveţi obligaţia protejării materialului

dendrologic rămas în locaţie, respectiv cci 7 ex arbori menţionaţi mai sus, astfel:

- evitarea depunerii pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor din

vecinătatea lucrărilor;
- evitarea ränirii/ruperii arpanteIor/ ramurilor arborilor prin manevrarea uti]ajelor din

dotare.
3) potrivit legislaţiei specifice, respectiv:

• a prevederilor artl2, alin (l)-(4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. republicată. cu modificările şi

completăńle ulteńoare;
• a prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritońul Municipiului Bucuresti,

AVIZĂM
dcfrişarea cu extragerea rădăcinilor pentru un număr total de 8 ex. arbori $ protejarea a 7

cx. arbori răma$ în Iocaţie, după cum urmcază:
Defrişarea cu extragerea rädúciniior:

- 3 ex. Acer sp. (arţar) D= 25-35 em. H= 7-9 m, arbori uscaţi 80 %‚ aflaţi in declin

biologic, cu scorburi la colet, cilindru central putred,
- 2 ex. Pinus sp. (pin), D= 25-30 cm, H= 6-7 m, uscat 80%, cu coronament dezechilibrat.

- l ex. Acer sp. (arţar). D= 35 cm. H= Sm, care împiedică ediűcarea lucrărilor. viabil;

- l ex. Tilia sp. (tei) D= 20 cm. H= 6-7 m, care împiedică edifîcarea lucrărilor, viabil;

- l ex. Ailanthus sp. (faIs oţetar), D= 30 cm, H= 8-9 m, care impiedică ediflcarea iucrărilor,

viabjl;
Protejarea - I ex. Tilia sp. (tei), D 30 em, H= 7m,

- I ex. Acer sp. (arţar), D= 35 cm, H 9-IOm,
- l ex. Prunus sp. (corcodus), D= 20 cm, H= 6m,
- 1 ex. Tilia sp. (tei), D= 30 cm. h= lOm,
- l ex. Acer sp. (arţar), D 20 cm, H 1 0 m,
- 1 ex. Pinus sp. (pin). D20-25 cm, H= H6-7 m,

Lucrările avizate de defrişare i scoatere a rădăcinilor arborilor se vor efectua de către

propńetarul trenului, pentru a permite edificarea vütoarelor construcţii prevăzute in Autodzaţia de

Construire nr 279 din 08.03.2018 emisă de Primăria Sectorului 3, evacuându-se masa Iemnoasă

pcntru a nu bloca eăile de acces. luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a re(e!elor aeriene.

B4 Rna Etsabeta nlt 47, wd poştaJ 050013, sectcr5, Bucvsog, R&mâ,ia /
Tet 01130555.00 E
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Precizăm că proprietarul terenului pe care sunt situaţi arborii este răspunzător de

siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrăńlor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a defřişăńlor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art 6. pct, 8 din Anexa nr. 1 la I-ŁC.G.M.B. nr. 304/2009.

PREZENTUL AVIZ ESTE VALABIL NUMAI CU RESPECTAREA

URMĂTOARELOR OBLIGATII;

- plantarea în compensare a 35 ex. arbori tineri, în compensarea celor 8 ex. de arboń

avizaţi pentru defrişare, conform RC.G.M.B. nr. 304/2009 (în raport de 10/1, pentru arborü viabili,

având în vedere încadrarea UTR-M2 şi în raport de 1/1 pentru arborii uscaţi 80 %‚ aflaţi în declin

biologic), cu balot de pământ, cu circumferinta trunchiului 20-28 cm i înălţimea în fŮnc;ie de

specie, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020/ toamna anului 2020, luându-se

măsudle necesare pdnderii materialului dendrologic (udat, tutorat etc.),

- Protocolului de plantare în compensare nr. 284651/27.02.2020, pentru plantarea celor

35 ex. arbori, înregistrat Ia Primăria Municipiului Bucureti - Dirccţia de Mediu cu nr.

2006/28.02.2020. De asemenea, dacă după un sezon de vegetaţie se constată uscarea matedalul

dendrologic piantat, ADPB S.A, va asigura înlocuirea acestuia, conform Protocolu]ui de planlare în

compensare nr. 284651/27.02.2020.

- amcnajarca suprafeţelor de spaţii verzi, conform cu reglementärile urbanistice care au

stat la baza emiterii tuturor avizelor.
La finalizarea lucrăńlor de plantare conf art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi

obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a

plantăńlor în compensare, In caz eontrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din ace1ai act nonnativ.

Menţionăm că persoaneĺe împutemicite care vor efectua recepţia lucrării, au ob(igaţia de a

verifica punerea în aplicare a obligaţülor prezentului aviz.

Proiectantul $ beneficiarul răspund de exactitatea şi veridieitatea datelor şi

înscrisurilor cuprinsc în documentaţia ce a constituit baza în documentarea şi elaborarea

prezentului aviz.

Prezcntul avjz are termen de valabilitate 2 ani dc la data emitedi acestuia.

Protejare:
-7ex. arbori,
Defrisare:
-8 av. arbori situaţi pe arnprenía Ia sol a vütoarei construc;ii din care .5 ex. arbori uscate 80%,

aJlate în decun biologic şi 3 ex. arbori viabiü.

DIRECTOR E CUTW,

‘%?‘.ţ ţÇ\( ‘ Jntocrnxt,
Expcrt, Silvia MAŢEJCU

Red: 5.M.I 5 ex./ 2802.2020
prezentul aviz a fost postat pc site- uI PMB.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1806120, 1811894,1820238/13935,284,1184/ ĺ3łĺ#E 2ÉZ.&ť7

CĂTRF

-petenti'I °oIicită ridicarea exemplarului de Ia Registratură, TeI Contact

(Str. Mărului. Nr. 123, Lot. 1, sector 3)
r

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1806120119.12.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13935120.12.2019, completată cu
documentele anexă Ia adresa înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1811894/13.01.2020 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 284/14.01.2020 i Ia adresa înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1820238/04.02.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1184/05.02.2020 prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru defriarea unor arbori situaţi pe proprietatea
dvs. din Str. Mărului. Nr. 123, Iot 1, sector 3, situaţi pe amplasamentul viitoarelor
constwctii care urmează să se edifice, conform Certificat de Urbanism nr.

emis de Primăria Sectorului 3, vă comunicăm următoarele:

1) în urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere tip1
- Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 3 i

planurile anexă, vizate spre neschimbare;
- Clasarea notificării nr. - - emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucuresti;
fl - Contracte de vânzare cu Incheiere de autentificare nr.

- Extras de carte funciară pentru Informare nr.
- Avizul nr. emis de Comisia Tehnică de Circulaţie -Direcţia

Transporturi, PMB + plan anexă,
- Aviz nr. ) emis de Compania Naţională de Căi Ferate"

CFR"-S.A.;
- Aviz tehnic de consultanţă preliminară nr.
- Autorizaţia nr, emisă de Direcţia pentru Agricultură a

Municipiului Bucureti.
- PIan de situaţie A1 cu prezentarea spaţiilor verzi propuse i a arborilor care vor

fi plantaţi în Iocaţie;
- Angajamentul de plantare nr.

2) a verificării in teren din data de 09.01.2020, în urma căreia

Bď Regina Eflsabeta nr. 47 cođ poştal 050013, sector 5. Bucumşu, RcsnănIa

Td: 021 305.55.00
hUpJ/wAv.pmb.ro



- 2 ex. arbori, care împiedică executarea Iucrărilor, după cum urmează:

- 1 ex. Prunus avium(visin), D= 35 cm1 H= 7-8,
- 1 ex. Juglans sp. (nuc), 0= 35 cm, h= 9 m,

Pentru defriarea arborelui din specia Juglans sp. (nuc), arbore care împiedică

edificarea construcţiilor a fost emisă autorizaţia nr. 02121.01.2020, emisă de Direcţia

pentru Agricultură a Municipiului Bucureti.
• 6 ex. arbori care nu împiedică execuţia Iucrărilor, după cum urmează:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar), D= 30 cm, H= B m,
- 1 ex. Prunus avium (corcodus), 0= 20 cm, 1-1= 5m,
- 4 ex. Juglans sp. (nuc), 0=18-20 cm1 H= 6 m,

Pe parcursul execuţiei Iucrărilor de construire aveţi obligaţia protejării

materialului dendrologic rămas în Iocaţie, respectiv cei 6 ex arbori menţionaţi mai

sus, astfel:
- evitarea depunerii pământului sau altor materiae în jurul trunchiului arborilor

din vecinătatea Iucrărilor;
- evitarea rănirfl/ruperfl sarpantelor/ ramurilor arborilor prin manevrarea

utilajelor din dotare.
3) i potrivit IegislaUei specifice, respectiv:

• a prevederilor art.12, alin (1)-(4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările ş

completările ulterioare;
• a prevederiior H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,

AVIZĂM:
Defriarea cu extragerea rădăcinilor pentru un 1 ex. arbore i protejarea a 6 ex.
arbori rămaęi În Iocaţie, după cum urmează:
Defriarea cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Prunus avium(visin), 0= 35 cm, H= 7-8,
Protejarea:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar), 0= 30 cm, H= 8 m,
- 1 ex. Prunus avium (corcodus), 0= 20 cm, H= 5m,
- 4 ex. Juglans sp. (nuc), D=18-20 cm, H 6 m,

Lucrările avizate de defriare ş scoatere a rădăcinilor arborilor se vor
efectua pentru a oermite edificarea vfltoarelor construcţii prevăzute în Certificatul de
Urbanism nr. ‚ emis de Primăria Sectorului 3, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul terenului unde se găsesc arborii este răspunzător

de siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei
lucrărüor, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a
defriăriIor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1
Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

PREZENTUL AVIZ ESTE VALABIL CU RESPECTAREA
URMĂTOARELOR OBLIGAŢII:

- plantarea a 1O ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului 20-
28cm i înălţime în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare din primăvara
anului 2020/ primăvara anului 2022, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea
exemplarului avizat pentru defrisare, în raport 10/1, pentru care beneficiarul prezentului
aviz a semnat Angajamentul de plantare nr. i

J Rena Ehsabeta nr fl cod paşt 0500i3, seor5, Bucureşl Riiâr
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- Iucrările de construire se vor executa cu respectarea:
- condiţfllor din Certif]catul de Urbanism nr. amis de

Primăria Sectorului 3.
- a obligaţiilor din Regulamentul de urbanism aferent PUZ (Planului

Urbanistic Zonal - sector 3, Bucuresti), articolul 9 — Generalităţi - punctul 9.12 -

Spaţii plantate, respectiv:
pentru subzona Lla, art.9.122, a) - „realizarea unei construcüi noi pe
terenuń cu suprafaţa maŕ mică de 1000 mp, va fl condîţionată de amenajarea
unui spatiu verde cu suprafaţa de ceI puţin 20% din suprafaţa totală a
parceíei afectată proiectuluĄ Ia nivelul soluluĄ pentru care se va asigura o
grosime a solului în asa fel încât să permită dezvoitarea vegetaţiei de talia
arbutUor sau a pomdor mici i condiţii de drenare a excesului de umiditate(în
cazul în care este amenajat peste subsol) “,

• pentru subzona Lla, art.9.12.14 - „ spaţäie neconstruite şi neocupate de
accese I trotuare gardă vor fi inierbate I plantate cu un arbore Ia ŕîecare
100 mp",

• pentru subzona Lla, arŁ9.12.18 -„ parcajele amenajate Ia soI vor fl plantate
cu minimum un arbore Ia fiecare 4 maini I vor Ű înconjurate cu un gard viu
de minimum 1,20 metri înălţime",

- a obligaţiilor de mediu prevăzute în cadrul tuturor documentelor (avize,
documentaţfllor de urbanism, etc) în baza cărora autoritatea competentă va
emite Autorizaţia de Construire.

Beneficiarul i proiectantul răspund de exactitatea i veridicitatea

datelor ş înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în
documentarea i elaborarea prezentului aviz.

La finalizarea proiectului aveţi obligaţia de a anunţa în scris Direcţia de Mediu
în vederea veriĺicării respectării prevederilor prezentu(ui aviz.

Menţionăm că persoanele împuternicite care vor efectua recepţia au obligaţia
de a verifica punerea în aplicare a obligaţiilcr prezentului aviz i pe toată durata
funcţionării investiţiei de către autorităţile competente.

In baza acestui aviz nu vor fi defriaţi arborii situaţi pe domeniul public aI
Municipiului Bucureti. În cazul apariţiei necesităţii reale de defriare arbori de pe
domeniul public se va reveni cu o nouă solicitare Ia Primăria Municipiului Bucuresti
Direcţia de Mediu.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defriare: 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Red: S.M14 exi 10032020
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PR?MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CÄ TRE:

S.C. TULIP MANAGEMENT S.R.L.
) e-mai

) B-dul Va&Ie MiIea Nr. 4E, M Park 1, Etaj 2, Sector 6, Bucureşli

(Ref.: B-dul Tudor Vladimirescu nr. 29 (29A), Sector 5, Bucureşti)

Referitor Ia adresa dvs. inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1615361121.01.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 783122.0Ĺ2020, compiatată cu documente prin adresa
inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr, 1828534125.02.2020 i Ia Direcţia de Mediu cu nr,
1914126.02,2020, prin care sohcitaţi emiterea avizului de specialitate conform ceńnţelor Certiticalului de
Urbanism nr.

- din 30.06.2019 — .în scopul: obţineńi autorizaţiei de conshuire — realizare
acces auto cu racordare simplă pe Str. Progresului, pentru imobilul cu nr, 29 din bd. Tudor V]adimirescď,
sector 5, vă comunicăm unnăloarele:

1) in urma analizării documentelor existente Ia dosar
- Cerere Up + cerere
- Împutemicire Nr ‘emisă de SC Tulip Management SRL pt. đne
- Copie C.I. — Împutemicit (dna Diamandi Sînziana)
- Cedificat de Urbaiiism nr. din 30.08.2019 (in scopul: obţinerii autorizaei de

constwire — realizare acces auto cu racordare simplă pe SIr. Progresului, pentru imobilul cu nr. 29
din bd. Tudor Vladimirescu, sector 5), emis de Primăria Municipiului Bucureşti + planuri anexă

- Împutemicire nr - - emisă de Administraţia Străzilor Bucureti pentru sc TULIP
MANAGEMENT SRL
AvizuI piimawlui seclcwlui data 24.10.2019 — sokitat pńn cu

- Acordul nr. J i planul anexă eliberat de STB
- Avizul nr. i planul anexă eliberat de STB — către Administraţia Străzilor

Bucureşti
- Memoriu tehnic de execuţie
- PIan de siluaţie — existent1 sc. 11500
- Plan de situae — pmpus, sc. 11500
- Aviz de Traseu nr 3 emis de Administraţia Străzilar Bucureşti
- Clasarea NotiQcăńi nr 9 emisă de Agenţia Pentru Prctecţia Mediului Sucureş
- Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectăńi nr. J emis de Direcţia Servicii Integdlate -

PMB
- Aviz Comisia Tehnică de CimuIae nr. 9 + plan anexă vizal spre neschimbare
- Acord Bdgada Rutieră Bucureşti nr. .10.2019 + plan anexä vizai spre

neschimbare

Nr. 1815361,18285341783,1914! Í-2% /V'Z" ťí3ź'O
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- Contract de Vânzare — Cumpărare cu Incheierea đe Autenüricare Nolar PubIic —

- Conü'act de Vanzare — Cumpărare cu Incheierea đe Autenüficare ‚ Notar Pubhc

- Extras de Carte Funciară nr. Bucuresti Sector 5 din 15.01.2020

- Autońzaţie de Conslwire nr din 12.06.2019, emisă de Pdmăda Sectorului 5, pentru corp

clădire din incÍntä
- Proces Verbal de Recepţie la Tennlnarea Łucrăńlor r din 10.07.2018 pentm Autohza!ia de

constwlre nr. Jin 24.06.2016, emisă de Pńmăńa Sectowlui 5 pflvind execuţia Iucrădlor de

constwc(ü Clădlre de birouü

- HCGMB nr. 113128.05.2015 phvlnd aprobarea PUZ B-dul Tudor Vladimirescu nr. 29, sector 5

- Avizul Arhitectului ef' I pentru PUZ 8-dul Tudor Vladimirescu nr. 29, sector 5

- PIan anexă Ia HCGMB 128.05.2015

- RLU - PUZ B-dul Tudor Vladimirescu nr. 29, Sucuresti, Sector 5

2) in conformitate cu prevederlle HCGMB nr.304i2009 pńvlnd aprobarea Normelor de protectie a

spajülor verzl de pe teritońul Municipiului Bucureşti,

3) şi ca urmare a veńtic&iIor pe Ieren din data de 12.02.2020, efectuate in B4u1 Tudor Vladimírescu

nr. 29 (29A), intrarea dinspre Str. Progresului, sector 5, unde a fost dentificată o platbandä verde cuprinsă

intre stălpul de curent şi refuglullplatforma staţiei de tramvai STB.I acopedtă cu gazon,

s-a constatat faptul că nu exIstă material dendrologlc prezent pe teren care să necesite emlterea

avlzulul de speclalbtate, conform pravedeńlor HCGMB nr. 30412009, dar va fi dezafectată o porţlune

de 5mp de platbandă verde pe zona de realIzare a accesulul, in compensarea cărela se va lnfllnţa

alăturat, Tn prelunglrea platbandel exlstente pe Str. Progresulul, a unul nou spaţIu vorde tIp

platbandă, in suprafaţă de 37mp, ce se va acoperi cu gazon;

4) Lucrăńle de constwire se vor executa cu respectarea:
- condiţillor din Certif,catul de Urbanlsm din 30.08.2019, emis de Primăria

Municipiului Bucuresti,
- a oblIgaiIor din Regulamentul de urbanism aferent PUZ B.dul Tudor Vladimirescu nr. 29,

Bucure, Sector 5,
- a obligaţlei prevăzute ln AvIzuI Comlsiel de Coorđonare a Proiectădl .u emis de

Direcţia ServicIi Integńtate — PMB, precum si in p(anut anexă vizat spre neschimbare aI Avizului

Comisiei Tehntce de CirculaţIe nr. 14.10.2019, respectiv:

• „prefungirea pastflei verzi adiacentă la strada Pmpresuluľ,
- a obligaţillcr de mediu prevăzute in cadrul tuluror documentelor (avize, documentaţfl de urbanism,

e(c.), in ba2a cărora autoritatea competentă va emite Autorizaia de Cons(ruire.

Protectantul şl beneticlarut räspund de exacftatea i veńdicitatea dalelor i lnscńsudlor cuprinse in

documeniaţia ce a copsJJaza in documentarea si elaborarea prezentei adrese.
‚‘. -‘.

DIRECTOR EYďGÍJŢIV.

MÄWA

ţ tt lnlocmil,

( Exped Simona ŞOPESCU

1 9.MAR ?ś9 v -

Red. P.514v/16012020

_____
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1761248, 7794; 1775298, 10842; 1795793, 13091; 1813959, 538! 1836718, 27501 -

Str

CĂTRE
S.C. Kaufland România S.C.S prin

Domnul

e-mail;

15. AFR2OU

o

c

( Şos, Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 6, sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia Primăńa Municipiului Bucureti cu nr.
1836718/02.04.2020 şi la Direcţia de Mediu nr. 2750/03.04.2020. completare la adresa dvs.
înregistrată Ia Primăria MunJcipiului Bucureti cu rw. 1761248/05.08.2019 şi la Direcţia de Mediu
cu nr. 7794/06.08.2019 i la completările inregistrate la P,M.B cu nr. 1775298/23.09.2019,
1795793/25.11.2019, 1813959/17.01.2020 i la Direcţia de Mediu cu nr.10842/24.09.2019,
13091/26.11.2019, 538/20.01.2020, prin care solicitaţi emiterea avizului de speciahtate, conform
prevederilor din Certiűeatul de Urbanism nr. din ‚ în scopul elaborării
documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii privind semaforizare propusă în
dreptul imobilului situat pe os. Gheorghe Ionescu Siseşti cu nr. 6", sector 1, vă comunicăm
următoarele:

• În urma analizării documentelor existente la dosar:
- Cerere
- Poze

‘,emisă de APMB Bucureti
privind semafodzare în

dreptul imobilului situat pe Şos, Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 6
- FLC.G.M.B. nr, privind aprobarea PUZ —Şos, Gheorghe Ionescu Siseşti

nr. 4-6 i 6
- Împutemicire Administraţia Străzilor nr.
- Aviz Comisia Telmică de Circulaţie nr
- Aviz Brigada Rutieră nr.
- Autorizaţie de Construire m

+ plan anexă
+ nlanun anexă

- Certificat de Urbanism nr. ‘din
- Memoriu Tehnic Lucrări de Semaforizare
- Clasarea Notificăńi nr.
- Aviz Favorabil Primar Sector 1 nr.

Bd. Regina EIisaUela nr 47. ccd poştaI O5DO3, seclůr 5, Bucureşü, Ronián



- Adresă nr. emisă de APMB Bucureti cu privire la defńarea celor 5

arbori şi transplantarea unui ex. arbore

- Protocol de Plantare nr. ). incheiat cu ADPS I

• a verificărilor efectuate în teren în data de 05.12.20 19 i în data de 28.01.2020

• în conformitate cu prevederile art I 2. alin ( I )-(4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea

i administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările i

completările ulterioare;
• în conťormitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General ai Municipiului Bueureti nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului

Bucureti, avizăm
Defriarea cu extragerea rădăcinilor pentru următorii arbori:

Aliniament Şos. Gheorghe Ionescu Siseti, în dreptul imobilului nr. 6

-Sex. Platanus sp. (platan) 015 em. h6-Sm - arboń care prin poziţia lor împiedică

realizarea lucrărilor de construcţii privind semaforizarea propusă în dreptul imobilului nr. 6 din Şos.

Gheorghe Ionesu iseti. sector 1.
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului nr. 6 din Şos. Gheorghe

Ionescu Siseti. cu personal specializaťautońzat, în prezenţa unui reprezentant al administratorului

legal al terenului (ADPSI), care va prelua materialul lemnos rezultat. evacuându-se tnasa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces. luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.
Precizăm că proprietarul Iegal al imobilului nr. 6 din os. Gheorghe Ionescu Siseti este

răspunzător de supravegherea execuţiei lucrări lor, privind respectarea prevederilor avizului.

respectarea tehriologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona

operaţiunilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului. în eompensarea arbońlor avizati pentru

defrişare aveţi obligaţia plantării a 5Oex. arbori ti»eri cu balot de pământ cu circumferinţa

trunchiului de 20-28cm. măsurată la înălţimea de lm de la bază şi înălţimea exemplarului

corespunzătoare circumferinţei în hmcţie de specie în primăvara anului 2020, astfel : 2Oex. Tilia

sp.(tei) în aliniamentul din str. Locotenent Aviator Ion Mărăescu, 7 ex. Acer platanoides (arţar) în

scuaru] din Piaţa Montreal nr. 23 ş 23 ex. Acer platanoides (arţar) în spaţiul verde din str. Piaţa

Presei Libere precum ş amenajarea a 6 &veole in aliniamentul din Şos. Gheorghe lonescu Siseşti.

potrivit prevederilor din Protocolul de Plantare nr. 13/13.03.2020, încheiat cu ADP sector 1.

La finalizarea lucrăńlor de plantare eonf. art9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml P.M.B. în vederea veńflcării în

teren a plantădlor în compensare şi a veńficării amenajării celor 6 alveo]e, In caz contrar se vor

aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act nornwtiv.

Transpiantare:
Aliniament os. Ghcorghc Ioncscu Siscsti, în dreptul imobilului nr. 6

- lex. Platanus sp.(platan) arbore tânăr 05-7em, h 3.5-4m

Arbore care prin poziţia sa impiedică realizarea lucrărilor de construcţii privind

semaforizarea propusă în dreptu[ imobilului nr. 6 din os. Gheorghe Ionesu iseti. sector l.

Lucrările de transplantare se vor executa prin grija proprietarului imobilului nr. 6 din os.

Gheorghe Ionesu Siseşti, cu personal specializaťautorizat, în prezenţa unui reprezentant al

administratomlui legal al terenului (ADPS1), conform Protocolului de Plantare nr. 13/13.03.2020.

incheiat cu ADP sector I.
La execuţia operaţiunilor de transplantare a arborelui menţionat se va avea în vedere

asigurarea tasării pământului în groapa de transplantare i drenajul gropii unde se va executa

transplantarea. De asemenea. pentru prinderea materialului dendrologic în noua locaţie, aveţi

obligaţia udării materialului dendrologic cel puţin o perioadă de vegetaţie, pentru asigurarea

prinderii acestuia, Perioada de transplantare este perioada de repaus vegetativ (toamna —

—
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primăvara). În cazul în care, arborele transplantat nu se va prinde după o perioadă de vegetaţie,acesta va fi înlocuit cu material dendrologic de ace1ai tip.
La Rnalizarea lucrărilor de transplantare, proprietanil legal al terenului are obligaţiaanunţării Direcţiei de Mediu din cadrul P.M.B. pentru planiflcarea i efectuarea verificăńlor înteren.

Prezentul aviz este condiţionat de respectarca tuturor prevederilor din P.U.G MunicipiulBucureti aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, 224/2015;nr. g77/12.122o18, PUZ „Şos. Ghcorghe Joncscu Sise$i nr. 4-6 i 6" aprobat cu H.C.G.M.B.nr. 518/23.08.2018 şi prevederilor i condiţiilor impuse prin Certiticatul de Urbanism nr.306ĺR11 715207 din 10.05.20 19 emis de către Primăria Municipiului Bucureşti, prevederi care austat la baza instrumentăńi solicitării.
Menţionăm faptul că atátproiectantui eát şi beneficiarulproieciuhzi răspundpernrzi exactitateayi veridicitatea datelor înscrisuriżor cuprinse in docwnentaţia depusă la P.MB - Direcţia deMediu.

Orice ;nodijîcare apărută ín conęinuÍzd acželor depuse pentru i,zstrwnentarea dosarului şinearnrnfarea acesteia va atrage după sine anularea prezenízdui rn'iz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defriare: 5 au arbori
Transplantarc: 1 ex. arborc

Intocmil,
Expert VasUica PLEŞU

Red: p.vţ S exi 09.04.2020 prczeilwl viz a fosl poslat pe silr- ul PMB.
hn1íinnv nmh r-ins*itutii piimpńpfdirocIifdrecIi mediupvize ąboń în consulIarenizp aiborí in çlMlSUIIpre 0110. m dala dc

I itt-- idI

DIRECTOR EXECUTW,
aPOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 k APR. LIUŰ

CĂ TRE,
D-na volectant

Str -

Ę-maIl 2
Spre ştiinţă;
Pflmăfla Sectorulul 4
DIrecţIa lnvesüţll şi AchiziţII Pubflce
Direcţia Gospodădre LocaIä - ServIcIul Monltoflzare şi Control Spaţi Veni
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

r (B-dul Metalurglel nr. 89, sector 4)

Referitor la solicitarea dvs. înregistratä ]a Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1796768/27.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 13202/28.11.2019, completată prin adresa
înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1837738/14.04.2020 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr. 2942/14.04.2020, prin care solicitaţi deflişarea unui număr de 18 ex. arboń situaţi in B-dul
Metalurgiei nr. 89, sector 4, intrucât impiedică realizarea unui •drum/alee acces ISU ±

aprovizionare bucătăriWcantină", conform Autorizaţiei de construire nr.
Certificatelor de Urbanism nr pentru “lucrări de
reabilitare şi modernizare a clădirii Liccului Dacia, a sălii de sport şi Iucrăń de amenajări exteńoare",
vă comunicăm:

1) In urma analizăňi documentelor existente Ia dosar:
- Ccrerc
- Memoriu de prezentare referitor la obiectivut investiţiei şi justifîcarea solicitării de

deňişare a arborilor,
- HCLS 4 nr. 13/2016 privind Iuarea in administrarea Consiliului Local aI sectorului 4 a

terenuńlor — cwji (terenud de sport, terenuri de joacă, alci, spaţii verzi), cu excepţia
Ierenurilor de sub clădire, aferente unităţilor de învăjământ preuniversitar şi special de

stat de pe raza sectornlui 4 aflate în administrarea Direcţiei de Invăţământ şi Tineret sector 4;
- Extras de carte ňinciară pentru informare nr. cu plan anexă;
- Certificat de Urbanism nr. s planul anexă scara 1: I 000;
- Certificat de Urbanism nr cu planul anexă scara 1:500;
- Clasarea Notiflcăňi nr emisă de APMB;
- adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti nr, referitoare Ia
dekişarea arborilor

- Autońzaţie de constmire nr ) cu planul anexă vizat spre
neschimbarc;

- Aviz de securitate Ia incendiu nr din 16.10.2019 cu planul anexă
vizat;

- PIan seara 1:500 cu marcarea arbońlor existenţi în locaţie care se păstrează şi a
celor pentru propuşi spre deihşare;

- bnputemicire a d-rei D-na Wspnt

Bd. Rena EMsabela m. 47, poşt O513, sedm5, &cnşt, Rfla
ŢUO2ţ305.5500 ‘Q .t.. UKAShupJtww pmb.m
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- Protocol de plantare in compensare nr. 17117/05.03.2020 pentru plantarea unui nr. de

180 ex. arbod pe raza seclorului 4. in Iocaţiile menţionate in Ancxa la Protocol nr.

P. 161/1849104.04.2020;
- Fotografli ale arborilor pentru care s-a solicitat defrişarea;

• Plan de amenajare peisagistică scara 1:500, întocmit de un arhitect peisagist cu

marcarea spaţiilor verzi pe soI nawral/placă (precizarea suprafeţelor şi eotarea

acestora), in care se regăsesc marcaţi arbońi deja existenţi, arborii ce

urmează a se planta (conform reglementăńlor urbanistice), cu marcarea viiloarelor

construcţii (clădiri, alei, trotuare,...). clcmcntele marcate pe plan fiind prezenlate

detaliat în legenda planului;

2) a veńficăńi în teren din data de 23.01.2020;

3) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de prolecţie a spaţiilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Arbod situaţi pe amplasamentul viitow]ui drumlalee acces ISU + aprovizionare

bucăărie/cantină", conform Autorizaţiei de construire nr. 639/79661/26.11.2019 cu p)anul anexä vizat

spre neschimbare:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 8-lOm;
- 2 ex. Morus sp. (dud) e 20-25cm, h 8m;
- 1 ex Pinus sp. (pin) O 3Ocm, h l2m;
- 10 ex. Populus sp. (plop) e 50-55cm, Fi 20-22m;
- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 40-45cm, h 1 3m
Total — 1 8 ex. arboń

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe carc se află

arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că administralorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor.

siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform

art 6, pct, 8 din Mexa nr. J Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arbodlor avizaţi pentru de&işare,

conform H.C.U.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 180 ex. arbori tineri cu balot de

pämânt, cireumferinţa trunchiului de 20-28cm şi înälţime corespunzătoare diametrului în funcţie

de specie (raport de plantare 10:1, conform reglementărilor urbanistice), conform prevederilor

Protocolului de Plantare nr. 17117/05.03.2020, cu obligaţia plantăńi matedalului dendrologic cel târziu

in toamna anului 2020, pe raza sectorului 4 in locaţiile menţionate in Anexa b Protocol nr.
P. 181/1849/04.04.2020, protocol în care sunt stipulate şi masurile/obligaţiile de înire;inere a

maiedalului dendrologic proaspăt plantat.
La frnalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea vedficăńi in teren a

planiarilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Nu se vot pnne în apĺicare defrişărUe pentru cek 18 e.t arbori decât dsspä obfinerea

Antoriza(iei de constrgsire jis baza certŤcatnlui de Urbaněsn, nr. .11 71/71145/29.10.2019, prezent01.

Orice modi/kare apărută în connutnI actelor depuse pentru instrnmentarea dosarului

neununţarea acesteia va utrage dupä sine unulurea prezentsslui aviz.
Totodată vă facem cunoscut că pentru repararca prejudiciului adus mediului prin deitişarea

arbodlor sus menţionaţi. pe Iângă plantăńle in compensare pe care aveţi obligaţia să le faceţi, vă revine
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şi obligaţia rcspectädi prevederilor I-ICGMB 234/201 o care specifică “Aprobarea pentru realizareaoricărei construcţii noi pe suprafeţe mai mari de 1000 mp, va fi condiţionată de amenajarea unui spaţiuverde cu suprafaţă de ceI puţin 30% din suprafaţa totală a parcelei afectată proiectului, din care ceIpuţin 2ĺ3 va fi pe sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului care să permită dezvoltareavegetaţiei de ţaiia arbuştilor, şi condiţii de drenare a excesului de umiditate"Prezentul aviz are termen de valabifltaţe 2 ani de ţa data emiterii şi este valabil numai însoţit deAutońzaţia de Construire emisă în baza Certiflcatului de Urbanism nr. ?prezentat.
Defrişare - J 8 e care împiedică realizarea viitorui,si drum/alee acces JSU + aprovizionarebucă:ärie,'canrină"

fntocmit Exp. Tudora BUILĂ

Rad VP.V e,i11042020 pmzenlii av s rost poswt pe &le-uI PMB
hlm í.w, flso4rqţkaInsnWdü.dflGWdS.ae .fll &i wÄflaiüe ttai r pe dala de

Bd Rsgína 5sabcła nr 47 d peşl& 050013. sedw 5, Bucnib. Ro,n3
Td021 305bZ00
hUp:Uv.pmb.m

DIRECTOR
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1821731, 1313/1833694, 2357/ 1 MAI. 2'1£O

cAT RE
MINISTERUL APARARII NATIONALE

SPITALUL UNIVERSrrAR DE URGENTA MILITAR CENTRAL „ DR. CAROL DAVILA”
Catea Plevnei nr. 134, sector 1, Bucure§ti
in alan Iia dornnului \

e-mail : :

{

Referitor la adresa dvs. nr. A 862/04.02.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure$ti cu
nr. 1821731/07.02.2020 ;i nr. 1833694/09.03.2020 ;i la Direc jia de Mediu cu m. 1313/10.02.2020 ;i nr.
2357/10.03.2020, prin care ne comunicaTi ca 'in perioada 15.02-15.06.2020 in cadrul Spitalului Militar se
vor executa lucrari de reparaOi curente la imprejmuirea unitalii iar pentru realizare lucrarilor este
necesara defri;area unui numar de 34 de arbori care au crescut spontan la baza imprejmuirii unitadi ;i
solicita}i emiterea unui aviz de defri;are pentru cele 34 ex. arbori §i la completarea dvs., Tnregistrata la
Primada Municipiului Bucure;ti cu nr. 1837279/08.04.2020 ;i la Direc lia de Mediu cu nr.
2858/08.04.2020. pnn care ne transmite}i Contractul de Execu Ue de Lucrari nr. ) §i
Ordinul de Incepere a Lucrarilor de repara Iii curente executate in antepriza nr. 0, dupa
verificarea efectuata pe teren, in data de 02.03.2020, a fost inventariat urmatorul material dendrologic
pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea $i administrarea spajiilor verzi
din intravilanul localitalilor. cu modificarile ;i completarile ulterioare $i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$ti, avizim:
Defri?are eu extragerea ridicinilor :
Arbori rdselriji spontan tn gardul imobitutui sau tipili de acesta situaji tn curtea Spitalului Universitar
de Urgen id Mititar Central ,, Dr. Carol Davita“ .
Punctul de Control din Calea Plevnei nr. 134 - aripa cu Spitalul Witting

- 15 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) 030 cm, h 12m, din care 1 ex. uscat 100%
- 3 ex. Acer sp. (arjar) Q20-40 cm, h6- 12m
- 1 ex. PrImus sp. (corcodu§) e120 cm, h 8m
- 2 ex. Tilia sp.(tei) €125-40cm, h 12-14m
- lex. Paulownia sp. (copacul prinlesei) O 15cm, h 10m

Latura spitalului cu pavilionul D12
- 2 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar)) 015-40cm, h 8-14m

Spate Pavilion DI
- 4 ex. Gleditsia sp. (gladi}a) 040-50 cm, h 12-14m

Pavilion D3, hidrofor
- 1 ex. Populus sp. (plop) e180 cm, h 14m

Pavilion C, morgi
- lex. Ulmus sp.(ulm)a 15 cm, h 8m

Pavilion K, latura cu capela
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) ei40 cm, h 14m, Tmbracat Tn iedera, se sprijina pe gard
-1 ex. Acer sp.(arjar)e125 cm, h 6m, se sprijina pe gard, imbracat Tn iedera

Pavilion 113-spate, Imagistica
- 1 ex. Populus sp. (plop) e150 cm, h 12m

(

Bd. Regina Elisatnta nr. 47, ccM po$taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb. ro



-1 trunchi Acer sp.(arjar) Hra coronament g20 cm, h 3m
Lucririle de defri§are avizate se vor executa pan grija proprietarului/administratorului legal al terenului
pe care se afla arborii, cu personal specializat/autorizat, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmad nedorite, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur §i a rejelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor aviza$ pentru defri$are,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ave Ii obligajia plantarii a 194ex. arbori cu balot de pamant cu
circumferinTa trunchiului de 20-28cm, masurata la inallimea de Im de la baza $i Tnallimea exemplarului
corespunzatoare circumferinKi in func jie de specie, in perioada optima, toarnna anului 2020, in curtea
Spitalului Universitar de Urgen li Militar Central „Dr. Carol Davila“ din Calea Plevnei nr. 134 ( str.
Mircea vulcanescu nr. 88), conform Angajamentului de plantare nr. 1313, 2357, 2858/29.04.2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 ann.5 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
ave Ii obligaOa de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. In vederea verificarii Tn teren a
plantarilor Tn compensare. In caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art.4 din acela;i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii §i este valabil numai Tnso dt de
avizul emis de Ministerul Culturii §i IdentitaIii Najionale conform Legii nr.422/2001, privind protejnea
Monumentelor lstorice, cu completarile §i modificarile ulterioare, pentru arborii situa}i in zonele
protejate.

Defi$are –34 ex. rirsdrite spontcm/lipite de gard din care ! ex. uscat IC)0% §i lex. fard <
coronarnent

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon ,Mariana POPA

{\R)-/a
\

CIRSeTtA
MEISid _B

q+,

W A N \ kI
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

R&Man MIH/-HLESCU

r b/ /

Tntocmit

Expert Vasilica PLE§U

98. MAt. 2]“a
Red: V.P/6 ex./08.05.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instltutii/primaria/directil/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare,php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po gal 050013, sector 5. Bucure§ti, Romania
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
bf

Direcjia de Mediu

Nr. 1 1772144, 1787362, 1788740, 1816510, 1839729/ 10439, 12241 [1 2388J883, 3493/

2 a MAt 2120

c ATR E
S.C. VICTORIEI 174 BUSINESS DEVELPOPMENT S.R.L.

B-duI Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, HERMES BUSINESS CAMPUS HBC 2 ( cladirea C) et. 1,
CAM 1, Sector 2, Bucure§ti

Domnul
E-mail:

(Calea Victoriei nr. 176, sector 1 )

Referitor la adresa dvs.. Tnregistrata la P.M.B cu nr. 1772144/12.10.2019 ;i la Direc ga de
Mediu cu nr.10439/13.09.2019 prin care solicita li emiterea avizului de specialitate, conform
prevederilor din Certificatul de Urbanism din 09.07.2019, in scopul : elaborarii
documenta}iei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construe Iii privind realizarea unei cladiri
multifunc}ionale (birouri, comer}, sewicii) in regim de Tnallime 3S+P+2 E+3+5 E+zona
echipamente pe terasa ;i integrare func}ionala cu imobilul din Calea Victoriei nr.174, imprejmuirea
proprieta Iii, amenajare cuRe, bran;amente utilita$ §i la completarile dvs. inregistrate la P.M.B cu
nr. 1787362/29.10.2019, 1788740/01.11.2019, 1816510/23.01 .2020, 1839729/30.30.04.2020 §i la
Direc lia de Mediu cu nr. 12241/30.10.2019. 12388/04.1 1 .2019, 883/27.01.2020, 3493/30.04.2020,
va comunicam urmatoarele:

in urma analizarii docurnentelor existente la dosar:
Cerere
Extras de Carte Funciara pentru Informare .
Contract de vanzare cu incheiere de Autentificare I
Certificat de Urbanism r - - - - din 09.07.2019 emis de Primaria Municipiului
Bucure;ti
Aviz Comisia Tehnica de Circula lie n
Decizia Etapei de incadrare
Mediului Bucure;ti
Plan Urbanistic Zonal- Calea Victoriei nr. 176 , Sector 1. Bucure§ti
Hotararea Consiliului General al MunicipiuIui Bucure$ti nr. 239/23.04.2019 pdvind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Victoriei I , , j, sector 1. Bucure§ti
Aviz Arhitect §ef r
Clasarea Notificarii

Bucure;ti,

- - -' 3, emisa de Agen Ua pentru Protec Via

3 Protectia Mlediului
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Aviz i emis de Ministerul Culturii ;i Identita Iii NaTionale-Direc jia
pentru Cultura a Municipiului Bucure9ti
Aviz I emis de Ministerul Culturii ;i IdentitaIii Najionale-Direc Ua
pentru Cultura a h4unicipiului Bucure9ti
Autorizatie de Construire
a verific&ii efectuate pe teren, in data de US.lz.z019 in care au fost inventariaji arborii
care impiedica edificarea viitoarei construe$i ;i a imprejmuirii

• a analizarii documentaFiei in cadrul ;edin jei Comisiei Ecologie ;i Protec jia Mediului
CGMB din data de 17,12.2019 si a rezolutiei acesteia

• in conformitate cu prevederiIe art.12, alin (1)-(4) din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea 9i administrarea spaliilor verzi din intravilanu! localitalilor, republicata, cu
modificarile ;i completarile ulterioare;
• in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure§ti nr.
304/2009 pdvind aprobarea Normelor de protec Oe a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, avizim :

Defri9area cu extragerea ridicinilor pentru urmitorii arbori:
- 7ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) a 20-25 cm, h6-12m
- 7ex. Acer sp. (arTar) a 15-20 cm, h6-8m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) a 20cm, h12m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) tdtulpinal O 20 cm, h12m
-1 ex. Tilia sp. (tei) O 20 cm, h8m
-2 ex. PIImUS sp. (corcodu§ ) a 20 cm, h8m
-1 ex. Paulownia sp. (copacul prinjesei ) a 20 cm, hlom
-1 ex. Morus sp. (dud) a 20 cm, hlom

Lucrarile avizate de defri;are ;i scoatere a radacinilor arborilor se vor efectua pentru a permite
edificarea viitoarei construejii, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur ;i a re}elelor
aerlene.

Precizam ca proprietarul terenului unde se gasesc arborii este raspunzator de siguranja
bunurilor ;i a persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execu Hei lucrarilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuUe a defri;arilor, in caz contrar aplicandu-se
sane$uni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, beneficiarul prezentului aviz are
urmitoarele obliga fH:

• conform H.C.G.M.B. m. 304/2009, in compensarea arborilor aviza$ pentru defri9are, ave Ii
ob ligaHa plantarii a 126 ex. arbori tineri cu balot de pamant, circumferin}a tnmchiului 20-
28cm (diametrul trunchiului minimum 7 cm) ;i Tnal Time in func lie de specie, in perioada
optima de plantare din primavara anului 2020, pentru care beneficiarul prezentului aviz a
depus Protocolul de Plantme nr. 01/23.01.2020, incheiat cu Administra ba Domeniului
Public Sector 1.
Plantarile in compensare au fost executate conform Procesului Verbal de Plantare din data
de 27.04.2020 Tncheiat cu Administratia Domeniului Public Sector 1

Prezentul aviz este condilionat de respectarea tutwor prevederilor din PUZ –Calea Victodei
nr. 176, aprobat prin H.C.G.M.B. m. 239/23.04.2019, inso Ute de Avizul Arhitectului §ef
nr.80/17.12.2018, prevederile $i condi}iile impuse prin Cenificatul de Urbanism r –
din 09.07.2019 emis de catre Primada Municipiului Bucure;ti ;i Autorizaga de Construrre nr.

prevederi care au stat la baza instrumentarii solicitarii, cu privire la
respectarea procentului de spaIii verzi prevazut a se amenaja, precum ;i repartizarea lui, conform
reglementarilor din documentajiile urbanistice mai sus men}ionate.

Men}ionam faptul ca atat proiectantul cat §i beneficiarul proiectului raspund pentru
exactitatea ;i veridicitatea datelor, inscrisurilor cuprinse Tn documentaFia depusa Ia P.M.B - DirecTia
de Mediu.

•
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Orice nroditlcare aparuta in continutul actelor depuse pentru instrumentarea dosarului §i
neanunlarea acesteia va atrage dupa sine anularea prezcnlului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii si este valabil numai
Tnso fit de avizul emis de Ministerul Culturii ;i Identiti Iii Najionale conform Legii
nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor lstorice, cu completirile §i modificirile
ulterioare, pentru arborii situa Ii in zonele protejate.

Defrisare: 21 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IAILESCUR,

+

intocmit

Expert Vasilic9 aPLE§U

LJ

Red : V.P.. / 5ex / 08. 05.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
httP //www.Pmb rQ/lr'$utyul/prlrnorlr/a''9£tu/£!!©£ug mealu4aylzterbgrun_£an$ultz@avutoIbguJrL$9t+£yjae9JU, pe d'ta de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 176161 1, ]777230, 1799859/ 1 829775/ 7841, 11059/, 13581, 2001, 3534/
2 Z MAt. 2820

cA TRE
Doamna

Str.
e-mail: A _ BI _

( Str. Daniel Danielopolu nr. 3840, sector 1 )

RefeHtor la adresa dvs., inregistrata la Primada Municipiului Bucwe$ti cu nr.
1840095/04.05.2020 $i la Direcfia de Mediu cu nr. 3534/04.05.2020, completare la adresele dvs.,
inregistrate la P.M.B cu nr. 1761611/06.08.2019, 1777230/27.09.2019, 1799859/06.12.2019,
1829775/27.02.2020, 1840095/04.05.2020 ;i la Direc jia de Mediu cu nr.7841/07.08.2019,
11059/30.09.2020, 13581/09.12.2019, 2001/28.02.2020, 3534/04.05.2020, pan care solicita$
emiterea avizului de specialitate de defd;are penUu arboHI situali pe terenul din str. Daniel

Certificatul de Urbanism nr.
in 28.08.2018,

Danielopolu nr. 38 40, sector 1, teren pentru care S n a

din 16.08.2017 $ Autorizatia de Cons Duke n

eliberat

cordorm careia se autorizeaza : executarea lucrarilor de construire pentru : Locuin li colectivi cu
comeR la parter1 cu regim de inN jime 2S+P+6 E (20 apartamente), cu instala Iii intedoare aferente,
pe terenul din str. Daniel Danielopolu nr. 38“+0, sector 1, va comunicam urmgtoarele:

in urma analizarii docurnentelor existente la dosar:e

Cerere

Extras de Carte Funciara pentru Informare Nr.
Contract de vanzare cu incheiere de Autentificare nr,
(’ertificat de Urbulism ru. ' '- - '- -_. - - '-. ' -- -"'A 3mis de sectorul I al Municipiului
Bucure$i
Autorizalie de Construire m 8.08.2018, prelungita
Aviz Comisia Tehnica de Circulajie m .2017
-Aviz Brigada Rutiera nr. /16.1 1.2017
Plan Urbanistic de Detaliu – str. Daniel Danielopolu nr. 38.40, Sector 1, Bucun9ti
Hotararea Consiliului Local sector 1 nr.7/31.01.2017
Aviz Arhitect $ef m
Clasarea Noti6carii nr.
Bucure$i
a verifichii efectuate pe eren, in data de 20.08.2019, in care au fost inventada{i arbodi
care impiedica edificarea viitoarei consauc Iii ;i a imprejmuirii
e in conformibte cu prevederile art.12, din (1)-(4) din Legea nr. 24/2007 pdvind

reglementarea 9i administrarea spa}iilor veni din intravilanul localita}ilor, republicat& eu
modificarile Vi completnile ultedoare;

Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure;II nr.e

pe teritoriul Municipiului

g.09.2017, emisa de Agenjia pentru Protecjia Mediului

in conformitate cu prevederile
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec+ie a spa+iilor veai
Bucure;ti, avizim :

Defri9area cu extragerea radicinilor pentru urmatorH arbori:
- 12ex. Gleditsia sp.(glidi Ia) a 10-15cm, h6m
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4 ex. Acer sp. (aRm) din care 1 ex. bitulpinal O 10 cm, h6-8m
2 ex. Tilia sp.(tei) a 20-30cm. h10m din care 1 ex. bitulpinal

- 1 ex. Populus sp. (plop) a 20cm, h6m
2 ex. Quercus sp. (stejar ) a 50-6C)cm, h10-12m
1 ex. Quercus sp. (stejar ) a 6€)cm, h8m. uscat 100%

Lucradle avizate de defri$are $i scoatere a radacinUor arborilor se vor efectua pentru a permite
edificarea viito©ei construclii, cu personal specializat/autorizat, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca cane de acces, handII-Se mastla de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construe}Hlor din jur $i a relelelor aeriene.

Precizam ca proprietarul terenului IInde se gasesc arborii este raspunzator de siguranfa
bunurilor ;i a persoanelor in zona operaliunilor, supravegherea execufiei lucrarilor, privind
respectarea avi7ului, respectarea tehnologiei de execufie a defri;arilor. in caz contrar ap]icandu-se
sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, beneficiarul prezentului aviz are
urmitoarele obliga fH:

• conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, in compensarea arborilor aviza}i pentru defri§are, aveji
obligaHa planHdi a 127ex. arbori tineri cu balot de pamant, cinumfednB aunchiului 20-
28cm (diametrul trunchiului minimum 7 cm) $i inal}irne in tune+ie de specie, in perioada
optima de plantare din toamna anului 2020 ;i amenajuea unei suprafe{e de spa liu verde pe
domeniul public de 6,6mp, pentru care beneficiarul prezentului aviz a depus Protocolul dc
Plantare nr. 15/13.04.2020 incheiat cu Administralia Dorneniului Public Sector I.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.S din Anexa I la H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveli obliga jia de a anun{a Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii
in teren a realizarii plantarii in compensare, conform prezentului aviz. in caz contrar se vor aplica
sane$uni conf art.4 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este condi}ionat de nspectarea tuturor prevederilor din PUD –Daniel
Danielopolu nr. 3840, sector 1, aprobat pNn H.C.L.S 1 m. 7/31.01.2017, Avizul Arhitectu lui $ef
nr. 1 ,01.2017 ;i plan;a de reglement&i vizata spre neschimbare, de prevederile ;i condi+iile
impuse pnn Certificatul de Urbanism nr. ,in 16.08.2017, emis de catre Sectorul I

al Municipiului Bucure?ti, pnvederi care au stat la baza instrument&ii solicitarii, cu privire la
respectarea procentului de spa Iii verzi prevazut a se amenaja, precum 9i repartizarea lui, conform
reglementarilor din documenta fiNe urbanistice mai sus menlionate.

Menfionam faptul ca atat proiectantul cat $i beneficiarul proiectului r5spund pentru
exaclitatea ;i veridicitatea datelor, inscrisudlor cupdnse in documenta Iia depusa Ia P.M.B - Direclia
de Mediu.

Orice modificare aparuta in conFinutu I actelor depuse pentru instrumentarea dosarului ;i
neanunlarea acesteia va atrage dupa sine anularea prezentului aviz

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Dept$are: 22 ex. arboR din care 1 ex usc(it 100%

intocmit

=-"-'':A;'
Red VP /Sex - 08.05.2020 pezentul a VIZ a fost postal pe sHout PMB
yU =sx W :+ nII'Tv:l"'F rr+rL+'d’Kli'd UgELmtVu;l\'itxDWI Ht qaa£y'IFI/tv'le, rDn_n_QMtulUrt £tu, pe data de a$. Ob-- 2©20
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 356a Z g MAI. 2020

catre : Compania Municipala - Managementul Traficului Bucure9ti
E-mail :

Spre 9tiinla: PS3-Direcjia Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobe$ti nr. 5-7, sector 3

Referitor la cererea dvs. nr. 2119/04.05.2020, Tnregistrata ta Direcjia de Mediu cu nr.
3560/05.05.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrarii „Proiectare
pentru autorizare 9i proiectare tehnici de execu+ie semaforizari 101 intersecjii/treceri de
pietoni 9i modernizare (integrare BTMS) 59 intersecjii semaforizate 9i objinere certificate de
urbanism, avize conform certificat, autorizatii de construire bd. Camil Ressu 91 bd. Theodor
Pallady, sector 3", conform C.U. nr.' cu prelungirea valabilitati pang
la data de , va comunicam urmatoarele:

r

1. I nspectiv:
C.U. nr. - cu prelungirea valabilitali pana Ia data de
planuri anexe;
memoriul tehnic:
clasarea Notificarii nr
Bucure9ti ;
avizele/acordurile individuale ale detinatorilor de retele edilttare:
aviz de traseu emis de PS 3.

a)

b)
C)

d)
e)

SI

Mediuluiemisa de Agen jia pentru Protecjia

2. Urmare verificirii pe teren din data de 12.05.2020 a traseului lucrarii conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmatoarele

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8515m;
b) tucrarea se va executa in carosabil, trotuar, platbanda, astfel:

(

1. CAMIL RESSU X MIHAI BRAVU, cu principalele lucrart de interven jie:
se tucreaza Tn carosabil, trotuar 9i platbanda, fara afectarea arborilor existenji in
vecinatatea traseului din platbanda 9i aliniament;
se executa lucrari de canalizajie electrica pentru modernizare instala+ie de semaforizare de
aproximativ 505m 9i alte lucrari de montare semafoare, senzori inductive, etc, conform
memoriului tehnic;

2. CAMIL RESSU X DRISTOR cu principalele lucrari de interven;ie:
se lucreaza in carosabil, trotuar 9i platbandi, fara afectarea arborilor existenji in
vecinatatea traseului din platbanda 9i aliniament;
se executa lucrari de canaliza jie electrica pentru modernizare instalatie de semaforizare 9i
conectare la BTMS prin fibra optica de aproximativ 607m, prin platbanda dintre linia de
tramvai si carosabil;
se executa si alte lucrari de montare semafoare, senzori inductive, etc, conform memoriului
tehnic;
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3. CAMIL RESSU X LIVIU REBREANU cu principalele lucrari de interventie:

se lucreaza in carosabil, trotuar 9i platbanda, fara afectarea arborilor existenti Tn
vecinatatea traseului din platbanda;
se executa lucrari de canalizajie electrica pentru modernizare instalatie de semaforizare de
aproximativ 509m, prin platbandi dintre linia de tramvai 9i carosabil;
se executa 9i alte lucrarl de montare semafoare, senzori inductive, etc, conform memoriului
tehnic

4. CAMIL RESSU X FIZICIENILOR cu principalele lucrari de intewentie:
se lucreaza in carosabil, trotuar 9i platbandi, fara afectarea arborilor existenti Tn
vecinatatea traseului din platbanda 9i aliniament;
se executa lucrari de canalizajie electrica pentru modernizare instala{ie de semaforizare de
aproximativ 729m, prin platbanda dintre linia de tramvai 9i carosabil;
se executa 9i alte lucrari de montare semafoare, senzori inductive, etc, conform memoriului
tehnic

5. CAMIL RESSU X ILIOARA cu principalele lucrari proiectate:
se lucreaza Tn carosabil, trotuar 9i platbanda, fara afectarea arborilor existenti Tn
vecinatatea traseului din platbanda;
se executa lucrari de canalizajie etectrica pentru modernizare instalajie de semaforizare de
aproxirnativ 725m, prin platbanda dintre linia de tramvai 9i carosabil;
se executa 9i alte lucrari de montare semafoare, senzori inductive, etc, conform memoriului
tehnic

6. TH. PALLADY X NICOLAE GRIGORESCU cu principalele lucrari de interventie:

se lucreaza Tn carosabil, trotuar 9i platbanda, fara afectarea arborilor existenti Tn
vecinatatea traseului din platbanda 9i aliniament;

se executa lucriri de canalizatie electrici pentru modernizare instalajie de semaforizare de
aproximativ 1016m, prin platbanda dintre linia de tramvai si carosabil;
se executa 9i alte lucrari de montare semafoare, senzori inductive, etc, conform memoriului
tehnic

7. TH. PALLADY X 1 DECEMBRIE 1918 cu principalele lucrari de intewentie:

se lucreaza Tn carosabil, trotuar 9i platbanda, fara afectarea arborilor existenti in
vecinatatea traseului din platbanda 9i aliniament;
se executa lucrari de canaliza+ie electrica pentru modernizare instalatie de semaforizare de
aproximativ 1029 m, prin platbanda dintre linia de tramvai 9i carosabiI;
se executa §i alte lucrari de montare semafoare, senzori inductive, etc, conform memorlutui
tehnic

8. THEODOR PALADY X JEAN STERIADI cu principalele lucrari proiectate:
se lucreaza Tn carosabil, trotuar 9i platbanda, fara afectarea arborilor existenti in
vecinatatea traseului din platbanda 9i aliniament;
se executa tucrari de canaliza+ie electrica pentru modernizare instalatie de semaforizare de

aproximativ 1029m, prin platbanda dintre linia de tramvai 9i carosabil;
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se executa si alte lucriri de montare semafoare, senzori inductive, etc, conform memoriului
tehnic;

9. TH. PALLADY X NICOLAE TECLU, cu principalele lucrari de interven+ie:

se lucreaza Tn carosabil, trotuar 9i platbanda, fara afectarea arborilor existenji in
vecinatatea traseului din platbanda 9i aliniament;
se executa lucrari de canaliza{ie electrica pentru modernizare instala;ie de semaforizare de
aproximativ 2831m, prin platbanda dintre linia de tramvai 9i carosabil, apoi prin trotuarul
imobilelor cu nr. pare aI bd. Theodor Pallady;
se executa si alte lucrari de montare semafoare, senzori inductive, etc, conform memoriului
tehnic

lucrarea se va executa fara afectarea vegetajiei existente Tn vecinitatea traseului
lucrarii.

C)

3. e or constate pe teren se emite

(
AVIZ FAVORABIL

CondiTionat de respectarea urmatoarelor condi+ii:

a)

b)

C)

I erior emiterii prezentului aviz, aveti
obliga jia solicitarii revizuirii avizului Tnainte de Tnceperea execujiei lucrarilor.
in timpul executarii lucrari aveti obligatia respectarii distantei mirlime de 1 m–1.5m Tntre
cablul electric §i axul fiecarui arbore situat Tn vecinatatea traseului lucrarii, conform
prevederilor SR 8591/1 997 Retele edilitare subterane. Condi Iii de amplasare.
in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii, sapatura se va executa manual sau
utilizand o tehnologie adaptata condiliilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al
materialului dendrologic. in timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pamantului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare
in cazul Tn care este secjionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti
raspunzatori de eventualele pagube produse la condi Iii meteD nefavorabile.
'in cazul in care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrarilor) se
constata uscarea sau prabu9irea unor arbori afla Ii in vecinatatea traseului lucrarii, veji avea
obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prabu9irea acestora.
La finatizarea lucrarilor aveji obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarba/gazon).
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spa{iilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, persoanele fizice 9i juridice au obligatia sa nu diminueze
suprafetele spajiilor verzi. Astfel este inteaisa betonarea spajilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
in cazul executiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoTit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifica conditiile de lucru pe Hmp friguros, conform celor specificate Tn Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea 9i executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti"
Nerespectarea celor menjionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancjionata conform
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. privind Normele de protectie a spatiilor

d)

e)

(

D

g)

h)

i)
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti
in baza acestui aviz nu se executa lucrari de defri9are sau toaletare material dendrologic
Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea Tnscrisurilor
cuprinse Tn documentatia care a constituit la elaborarea prezentului aviz
Prezentul aviz are termen de valabititate 1 an de la data emiteri

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ICURa,

L

’intocmit:

(

1 5. MAI. 2020

Red:P.R./4ex.. 14.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://ww.pmb.ro/institutii/primaria/directii/dire(,,tia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbod_in_consultare.php , pe data de ..... . . . . . . . .
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\J

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direqia de Mediu

Nr. 3483/1824076, 1493/ 49 MAL 2020

cAT RE
Domnul
Doamna

prin imputernicH
e-mail:

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la PrimaHa Municipiului Bucure$ti cu nr.
1824076/13.02.2020 ;i la DirecTia de Nlediu cu nr. 1493/14.02.2020, prin care solicitaTi
emiterea avizului de SDecialitate prevazut in Certificatul de Urbanism m.
1- _ , _, emis de Sectorul 1 al Municipiului Bucure;ti, in scopul : desfiinjare
construcjie existenta parter corp C2-anexa. extindere locuin la existenti parter cu construcjie
Sp+P+IE+pod, funcjiunea locuinji, amenajari interioare ;i organizare execujie, pe terenul din
str. Ramurele nr. 24, sector 1 §i la completarea inregistrata la Direc}ia de Mediu cu nr.
3483/29.04.2020, va comunicam urmatoarele:

• in urma analizarii documentelor existente la dosar:
Cerere

Extras de Carte Funciara pentru Informare Nr. 1
Contract de vanzare cu incheiere de Autentificare nr.
Certificat de Urbanism nr. din t
Municipiului Bucure§ti
Plan Urbanistic de Detaliu – str. Ramurele nr. 24 , Sector 1, Bucure;ti
Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. ’ privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu - str. RamllrpIe nr. 24, sector 1, Bucure§ti
Aviz Arhitect §ef m.
Clasarea Notificarii nr.'
Bucure§ti,
Procura cu incheiere de Autentificare nr.

a verificarii efectuate pe teren, in care a fost inventariat arborele care Tmpiedica
edificarea viitoarei construcjii

• in conformitate cu prevederile art.12, alin (1)-(4) din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea ;i administrarea spa}iilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu
modificarile §i completarile ulterioare;
• Tn conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure$i nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, avizim :

Defri§area cu extragerea ridicinilor:
-1 ex. Cydonia oblonga (gutui ) a 20 cm, h6m

Lucrarile avizate de defri$are §i scoatere a radacinilor arborelui se vor efectua pentru a permite
edificarea viitoarei construcTii, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construc}iilor din jur ;i a rejelelor

(

i, emis de Sectorul 1 al

, emisa de Agen jia pentru Protec jia Mediului

(

aerlene .
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Precizam ca proprietarul terenului uncle se gase§te arborele este raspunzator de siguranja
bunurilor ;i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu jie a defri§arilor, in caz contrar aplicandu-se
sane$uni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, beneficiarul prezentului aviz are
urmitoarele obliga Hi:

• conform H.C.G.M.B. m. 304/2009, in compensarea arborilor avizaji pentru defri§are, aveji
obliga jia plantarii a 10 ex. arbori tineri cu balot de pam hIt, circumferinja trunchiului 20-
28cm (diametrul trunchiului minimum 7 cm) §i TIal jime in func Tie de specie, in perioada
optima de plantare din toamna anului 2020, pentru care beneficiarul prezentului aviz a
depus Protocolul de Plantare nr. 17/24.04.2020, incheiat cu AdministraUa Domeniului
Public Sector 1.

Prezentul aviz este condilionat de respectarea tuturor prevederilor din PUD –str. Ramurele nr.
24, aprobat prin H.C.L.SI. m. : inso Iit de Avizul Arhitectului §ef nr.

prevederile §i condiliile impuse pan Certificatul de Urbanism m
lin ' ', emis de catre Sectorul I al Municipiului Bucure$i, prevederi care au stat la

baza instrumentarii solicitarii, cu privire la respectarea procentului de spajii verzi previzut a se
amenaja, precum §i repartizarea lui, conform reglementarilor din documenta}iile urbanistice mai sus
menlionate.

Menjionim faptul ca atat proiectantul cat §i beneficiarul proiectului raspund pentru
exactitatea §i veridicitatea datelor, Tnscrisurilor cupHnse in documentaHa depusa Ia P.M.B - DirecTia
de Mediu.

ONce modificare aparuta Tn conjinutul actelor depuse pentru instrumentarea dosarului §i
neanunjarea acesteia va atrage dupa sine anularea prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are: 1 ex. arbore

(

.aik£c tak EXECUTIV ADJUNCT,
MIHAILEscu

Tntocmit

Expert Vasilica PLE§U
K\

(

15. MAr. 2020

Red : V.P.. /4ex./ 15..05.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www pmb.ro/lnstltutii/pHmaria/directli/dlrectia medlu/avlze arbori in consultare/avize arbori in consultare php1 pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1817420, 1832130, 1842343/985, 2169, 3792, 3842 /
LP

cAT RE,
(

Spre §tiinji: Domnului
e-maIl

(

( str. Hi$me, nr. 6, sector 3)

Ca urmare a adresei dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1817420/29.01.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 985/29.01.2020, completat cu documentele
anexa la adresa dvs. Tnregistrata la PMB cu nr. 1832130/03.03.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr.
2169/04.03.2020, prin care solicitati avizul de specialitate cerut prin Certificatului de Urbanism nr.
1631 din 26.09.2019 emis de Primaria Sectorului 3 in scopul: elaborarii documentajiei Tn vederea
autorizarii lucrarilor de construire, Tmprejmuire, racorduri/bran9amente utilitali 9i organizare
executie“ construire imobil format din doua locuinte cuplate- RH=P+IE, amenajare incinta, alei,
pietonale, carosablle, amenajari accese auto 9i pietonale, racorduri la drumurile public;e, spajii
verzi, iluminat, imprejmuire, organizare de 9antier”, va comunicam urmatoarele:

in urma analizirii documentelor existente la dosar:1)
Cerere tip;
Certificat de Urbanism nr
planur ile anexa, vizate spre neschimbare;
Contract de vanzare cu incheiere de autentificare nr.
Memoriu tehnic arhitectura. cu Dlanuri de situatie;
Certificat de urbanism nr. , emis de Primaria Sectorului 3;
Extras de carte funciara pentru informare nr.
Clasarea notificarii nr. , pentru proiectul propus;
Aviz nr. ', Comisia Tehnica de Circulajie -Primaria Municipiului
Bucure9ti, cu planul anexa;
Avizul Brigazli Rutiere, nr. _ _ _ ), cu planul anexa;
Autorizatia de desfiintare nr.-, 1 !misa de Primaria Sectorului 3;
Plan AU 03, plan de amenajare, la finalizarea lucrarii;
Declaratia pe proprie raspundere a proprietarului, prin care se obliga sa solicite un nou
aviz la Directia de Mediu pentru bran9amente;
Angajament de plantare Tn compensare nr. 985, 2169/A/05.05.2020 Tnregistrat la
Primaria Municipiului Bucure9ti, cu nr. 1842343/13.05.2020 98 ta Directia de Mediu cu
nr. 3792 si nr. 3842/14.05.2020;

a verificarii in teren din data de 17.02.2020, in urma careia a fost inventariat:2)
- 1 ex. Prunus sp. (prun ) D= 20-25 cm, H= 6-7 m, care Tmpiedica executarea lucrarilor;

3) potrivit legislajBei specifice, respectiv:

9mis de Primaria Sectorului 3, cu

(
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• a prevederilor art.12, alin (1)-(4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile 9i completarile
ulterioare ;

• a prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protectie a spatiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti,

AVIZAM
Defri§area cu extragerea radacinilor:
- 1 ex. Prunus sp. (prun ) D= 20-25 cm, H= 6-7 m, care Tmpiedica executarea lucrarilor;

Lucrarile avizate de defrisare si scoatere a radacinilor arborilor se vor efectua de catre
proprietarul trenului, pentru a Derrrlite edificarea viitoarelor construcjii prevazute in Certtficatului de
Urbanism nr. ' emtsa de Primaria Sectorului 3, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construc+iilor din jur 9i a rejelelor aeriene.

Precizam ca proprietarul terenului pe care situat arborele este raspunzator de siguranja
bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operatiunilor, supravegherea executiei lucrarilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execujie a defri9arilor, in caz contrar aplicandu-se
sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

PREZENTUL AVIZ ESTE VALABIL NUMAI CU RESPECTAREA
URMATOARELOR OBLIGATII :

(

plantarea in compensare a 10 ex. arbori tineri, in compensarea exemplarului avizat
pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 (in raport de 10/1, pentru arborii viabili, avand
in vedere Tncadrarea UTFq-Lla, cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului 20-28 cm 9i
Tnaltimea Tn functie de specie, in perioada optima de plantare din toamna /primavara anului
2021/2022, luandu-se masurile necesare prinderii materialului dendrologic (udat, tutorat etc.),
conform Angazament de plantare nr. 985, 2169/A/05.05.2020

- amenajarea suprafejelor de spajii verzi, conform cu reglementarile urbanistice care
au stat la baza emiterii tuturor avizelor.

La finallzarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveti
obligatia de a anunta Directia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren a plantarilor
in compensare. ’in caz contrar se vor aplica sanctiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ.

Mentionam ca persoanele Tmputernicite care vor efectua receptia lucrarii, au obliga jia de
a verifica punerea Tn aplicare a obligatiilor prezentului aviz.

Proiectantul 9i beneficiarul rispund de exactitatea 9i veridicitatea datelor 9i
inscrisurilor cuprinse in documentajia ce a constituit baza Tn documentarea 98 elaborarea
prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii acestuia.
Defri§are: 1 exemplar

(

D 'lV ADJUNCT
e

\CU

g:B%;E
(I !FF): q I ?! !!La ’intocrn it ,

Expert, S

1 5. MAL 202Q

Red: S.M./ 5 ex./ 14.05.2020
prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/instthltii/primaria/directli/directia medlu/avize arborl in consultare/avize arbori in consultare'php, pe data de
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 3929 (1780580, 1828834/1499,1893,1928,11393)/

Citre = SC HIDROCONSTRUCTIA SA
Calea Dorobanjilor nr. 103-105, sector 1 - E-mail :office@hidroconstructia.ro

Spre §tiin@ :
• Direc jia Generali Management Proiecte cu Finanjare Externa – Serviciul UIP faza 2
Glina - PMB
in atentia: Doamnei Director General Monica MiNDRU
- Administra}ia Lacuri, Parcuri 9i Agrement Bucure9ti - §os. Bucure9ti-Ploie9ti nr. 8 B,
sector 1

( Referitor la lucrarea: CL5 Reabilitarea Casetei qi a sistemului de drenare pe partea
stanga Tn sectorul Vitan-Glina, Lotul 1 Reabilitarea Casetei 9i a drenului de pe partea
stanga Tn sectorul Vitan-NH-Pope§ti, Bucure§ti

Referitor Ia adresa dvs., Tnregistrata Ia P.M.B cu nr. 1780580/08.10.2019 9i la
Direcjia de Mediu cu nr. 11393/09.10.2019, completata cu documentatia DGFMPFE cu nr.
991/13.02.2020 9i cu adresa dvs. cu nr. 32/1891/25.02.2020, Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.
1828834/25.02.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 1893/26.02.2020; adresa DGMPFE nr
1780580/1 199/1499/25.02.2020, Tnregistrata la Direc jia de Mediu cu nr. 1499/14.02.2020,
Protocolul de plantare Tnregistrat la Directia de Mediu cu nr. 3929/15.05.2020, prin care
solicita li aviz de specialitate privind defri9area punctuala a arborilor ce impiedica
executarea lucrarii : “CL5 Reabilitarea Casetei §i a sistemului de drenare pe partea stanga
in sectorul Vitan-Glina, Lotul 1 Reabilitarea Casetei qi a drenului de pe partea stanga Tn
sectorul Vitan-NH-Pope§ti, Bucure§ti", conform CU nr. din ', va
comunicam urmatoarele

1) in urma analizarii documentelor existente la dosar :
Cerere
Memoriu tehnic;
Certificat de urbanism nr. emis de P.M.B.;
Plan de Tncadrare Tn zona, scara 1 :25000, nr. desen ;
Plan de situatie si detalii 1-3, scara 1 :250, nr. desen ' :
Plan de situatie si detalii 4-6, scara 1 :250, nr. desen
Plan de situatie si detalii 7-9, scaM 1:250, nr. desen
Plan de situatie si detalii 10-1 1, scara 1 :250, nr. desen
Plan de situatie si detalii 12-16, scara 1 :250. nr. desen
Acord de mediu nr. din , revizuit Tn data de
Agen jia Najionala pentru Protec jia Mediului;
Acord de mediu nr. din , revizuit (1) in data de i,
revizuit t in data de , emis de Agen jia pentru Protecjia Mediului
llfov

(

1;

i, emis de
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1

Acord de mediu nr. din
Protecjia Mediului Bucure9ti;
Planurile anexa Ia C.U. nr.

=, emis de Agen jia Regionala pentru

din I

i emisa de Agenjia pentru Protecjia Mediuluiadresa nr
Bucuresti;
avizul de traseu nr
Bucuresti;
adresa nr
avizul de traseu nr
avizul favorabil conditionat nr
Lacuri, Parcuri 9i Agrement Bucure9ti;
aviz de Gospodarire a Apelor nr. emis de Administrajia
Bazinala de Apa ARGE§-VEDEA – Sistemul de Gospodarire a Apelor llfov-
Bucuresti ;
plan goluri de acces 1.1, 1.2, 1.3, 3.2, scara 1:100, nr. desen

errlls de Administratia Strazilor

emisa de Directia Gospodarire Locala sector 4;
emis de Primaria sectorului 3;

emis de Administratia

plan goluri de acces nr. desen

plan goluri de acces 8.2, 9.2, 10.2, scara 1:100, nr. desen

plan goluri de acces 11.2, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 14.3, scara 1:100, nr.
desen

Fotografii vegetatie.

I

2) a verificirilor efectuate pe teren in datele: 29.10.2019 9i 10.03.2020.
3) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea

spatiilor verzi din intravilanul localita+ilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i a
celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizim urmitoarele lucriri:
DEFRISARE :
intre str. Nicolae Telcu §i Drumul Lunca CeH Iii, Splaiul Unirii sens de
mers catre centru, la km 3+758 (gol 11):

- 14 ex. Platanus sp. (frasin) a 20cm, h 6-8m – pe cheiul Dambovijei
- 1 ex. Populus sp. (plop) a 30cm, h 8-10m – in aliniament trotuar cheiul

Dambovi Tei

intre Drumul Lunca Ceta Iii gi Drumul Lunca Priporului, Splaiul Unirii
sens de mers catre centru, la km 3+235 (gol 10):

- 12 ex. Platanus sp. (frasin) a 20-25cm, h 6-10m – pe cheiul Dambovi jei
- 1 ex. Salix sp. (salcie) bitulpinala, h 8-12m - in aliniament trotuar cheiul

Dambovitei

in apropierea/dreptul imobilului cu nr. 833G din Splaiul Unirii, sens de
mers catre centru, la km 2+753 (gol 9):

- 8 ex. Platanus sp. (frasin) a 10cm, h 3-4m – pe cheiul Dambovi jei
- 1 ex. Populus sp. (plop) a 40cm, h 12m – in aliniament trotuar cheiul Darnbovijei

Tntre Drumul Lunca Priporului ei Drumul Malul Mierii, Splaiul Unirii
sens de mers catre centru, la km 2+301 (gol 8):

- 10 ex. Platanus sp. (frasin) a 15cm, h 4-6m – pe cheiul Dambovijei
- 1 ex. Acer (arjar 9i paltin) a 20cm, h 6-8m – in aliniament trotuar cheiul

Dambovitei

(
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Intre Drumul Malul Mierii qi bd. Nicolae Grigorescu, in dreptul stajiei
de autobuz SPLAIUL UNIRll 749, linii 223 , Splaiul Unirii sens de mers
catre centru, la km 1+860 (gol 7):

- 11 ex. Platanus sp. (frasin) a 10-20cm, h 4-8m – pe cheiul Dambovijei
- 2 ex. Acer (artar 9i paltin) a 30cm, h 3-8m – din care 1 ex. multitulpinal

in apropierea/dreptul imobilului cu nr. 679-681 din Splaiul Unirii, intre
Drumul Malul Mierii §i bd. Nicolae Grigorescu, sens de mers catre
centru, la km 1+454 (gol 6):

- 17 ex. Platanus sp. (frasin) a 10-20cm, h 4-8m – pe cheiul Dambovi jei - din care
2ex. in aliniamentul trotuarului cheiului Dambovitei

- 1 ex. Populus sp. (plop) a 50cm, h 16m – in aliniament trotuar cheiul Dambovi jei
intre bd. Nicolae Grigorescu §i str. Releului, Splaiul Unirii sens de
mers catre centru, la km 0+509 (gDl 3):

- 17 ex. Platanus sp. (frasin) a 10-20cm, h 4-8m – pe cheiul Dambovijei - din care
6ex. in aliniamentul trotuarului cheiului Dambovitei

in apropierea/dreptul imobilului cu nr. 459 A din Splaiul Unirii, in faja
Service Team, Splaiul Unirii sens de mers catre centru, la km 0 (gol 1):

1 ex. Platanus sp. (frasin) a 30cm, h 8-10m - Tn aliniament trotuar cheiul
Dambovitei

Lucrarile avizate de defrisare si scoatere a radacinilor arborilor. lucrarilor de
Tntretinere (reducerea coronamentelor 9i protejare), se vor executa prin grija dvs. in
prezenta unui reprezentant al administratorului legal al terenului (cu o firma specializata
abilitata) care va preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca caile de acces,
luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constructiilor din jur.

Precizam ca constructorul/administratorul legal al terenului este raspunzator de
siguranta bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operatiunilor, supravegherea executiei
lucrarilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu+ie a taierilor, in
caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in
compensarea arborilor avizaji pentru defri9are, ave+i obliga ga plantirii a 97ex. arbori
tineri cu balot de pamant, circumferin ja trunchiului de 20-28cm, masurati la
iniljimea de 1m fa P de sol 9i TIIal+ime corespunzitoare circumferin}ei in func}ie de
specie, respectand distanja reqlementara faB de cladiri 9i retele de utilitati, respectand
Protocolul de plantare nr. din , Tncheiat Tntre ALPAB 9i SC
HIDROCONSTRUCTIA SA 9i Tnregistrat la Directia de Mediu cu nr. 3929/15.05.2020 in
primavara-toamna anului 2021.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protectie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, aveti
obligajia de a anun ja Direc ja de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren a
plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sanctiuni conf. art. 4 din acela9i act
normativ

'in timpul lucrarilor de defri9are 9i scoatere a radacinilor arborilor se vor lua masuri
de protejare a materialului dendrologic din vecinatate, se va evita depunerea pamantului
sau altor materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor.

(

(

3
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in cazul Tn care in timpul execujiei va fi secjionat sistemul radicular al materialului
dendrologic din vecinatatea traseului lucrarii, defri9area arborilor Tn cauza se va efectua
numai dupa objinerea unui aviz de specialitate emis Tn baza unei solicitari punctuale.

Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i exactitatea
Tnscrisurilor cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea prezentului aviz.

Prezentul aviz a fost emis Tn baza documentajiei existente, sus enumerata, daca
pana la punerea Tn aplicare a proiectului apar modificari, aveji obligajia de a transmite
aceste modificari Tn vederea reanalizarii documentajiei 9i emiterea avizului de specialitate
pentru materialul dendrologic care Tmpiedica realizarea propiectului.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are : 97ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MIHAILESCU

In rlla3V).
LU vll3d9

&O
anlaT

Tntocmit:

Exp. Roxana PARASCA

IE MAI. 2020

Red .: P.R./5ex./1 5.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.. php , pe data de

4
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI ’
Direcjia de Mediu

Nr. 1774382, 1178539, 1821619, 1837158/ 10744, 11975, 1260/ 2803/
---' -– - -' '-–- '––- --- - -’ --- -’ -–-–- –--–- 27. MAI. 2020

cA TRE
PROTOIERIA SECTOR 1 CAPITALA

PAROHIA „SFANTA MARIA –HERASTRAU”
Str. Trifesti nr. 3A. sector 1. Bucuresti

in atentia domnului
e-mail:

r

Referitor la cererea dvs., Tnregistrat£ la Primaria Municipiului Bucure Pi cu
nr.1774382/19.09.2019 §i la Direcjia de Mediu cu nr.10744/20.09.2019, prin care solicitaTi
emiterea avizului de specialitate de defri;are pentru arborii situaIi in curtea imobilului din str.
Trife;ti nr. 3 A sector 1, pentru care s-a eliberat Certificatul de Urbanism nr. __ din
16.05.2018, in scopul : desfiinjare parjiala construe Iii existente, reabilitare, reparaHi capitale pentru
cele menjinute §i construire ansamblu de sewicii religioase cre;tin ortodox, Tmprejmuire, organizare
de §antier §i Ia completarile dvs. intregistrate Ia P.M.B cu nr. 1785394/22.10.2019,

1821619/06.02.2020, 1837158/07.04.2020 §i la Direc Oa de Mediu cu m.11975/23.10.2019,
1260/07.02.2020, 2803/08.04.2020, va comunicam urmatoarele :

I)avand in vedere documentele depuse la dosar:
.Cerere

-Act de Dona}ie
-Proces Verbal nr
-Certificat de Urbanism nr
-Clasarea Notificarii nr. I

(

'. 11.08.1954

+ din 16.05.2018

’03.10.2018, emisa de Agen Ha pentru Protec jia Mediului
-Aviz Comisia Tehnici de Circulage PN4B nr. 9 + planul anexa
-Decizia civila nr. /30.05.2017, emisa de CURTEA DE APEL BUCURE$TI-
SECTIA A IV CIVILA
-Extras de Carte Funciara pentru Informare nr. 91 nr.

IX 1.01.2020
/2013-Decizie nr

-Procura cu incheiere de Autentificare nr

-C.I reprezentant legal
-Contract de vanzare –Cumparare cu incheiere de Autenti;icare nr.

’3 1 .08.201 8

’18.02. 1999

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poitaI 050013, sector 5, Bucure$ti, Romania

Tel: 021.305.55.00
http://www,pmbro



2) a verificarii in teren din data de in data de 22.10.2019, in curtea Parohiei „sfanta Maria-
Herastrau” din str. Trife;ti nr. 3 A, sector 1, uncle au fost inventaria}i arborii ;i arbu§tii
care impiedica edificarea viitoarei construe Iii §i a imprejmuirii

3) in conformitate cu cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ;i administrarea
spa}iilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modincarile ;i completaHle
ulterioare 9i H.C.G.M.B. m. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a
spa}iilor verzi pe tedtoriul Municipiului Bucure;ti, avizim:

Defri§are cu extragerea radacinilor :
- 2 ex. Malus domestica( mar) a 20-30cm h 10m
- 1 ex. Picea abies(brad) O 30cm h 12m
- 1 ex. Prunus avium(cire§) O 20cm h 10m

Transplantare :
- 13 ex. Thuja sp. (tuia)- arbu§ti cu h 0.5-Im

Lucradle de defri$are cu extragerea radacinilor ;i de transplantare se vor executa pentru
I • 1: 1Egt f:a ; • II:11: 1EI I &r 1Ci •IJ; 4 /t \ IOF 41dell dcs Sin ! are pa4 i aId construe iii existent C 9 rcabi lit are 9 re paraiii capital e
pentru cele menjinute $i construire ansamblu de sewicii religioase cre§tin ortodox, Tmprejmuire,
organizare de ;antier”, pnn grija proprietarului/administratorului legal al terenului pe care se afla
arbodi ;i arbu§tii, cu marcarea corespunzatoare a zonei de execu jie a lucradlor, evacuTndu-se masa ,
lemnoasa pentru a nu bloca aleile/caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a ‘
deteriorarii construcTiilor din jur ;i a rejelelor aedene.

Menjionam ca proprietarul terenului este raspunzator de siguran Ta bunurilor $i a persoanelor
in zona operajiunilor, supravegherea executarii lucrarilor 9i de respectarea prevederilor avizului $i a
tehnologiilor de specialitate privind execujia defri;arilor, in caz contrar aplicandu-se sanc}iuni
conform art.6 alin. 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Lucrarile de transplantare se vor executa in perioada optimi ('primavara, toamna) propice
acestui tip de lucrari. La execu jia opera}iunilor de transplantare a arbu$tilor sus menjiona g se va
avea in vedere asigurarea tas&ii pamantului in groapa de transplantare §i drenajul gropii IInde se va
executa transplantarea.

Pentru prinderea materialului dendrologic Tn locajia din str Cantonului nr. 18 - Cimitirul
sfanta Maria Herastriu, unde se va efectua transplantarea, aveji obligajia ud&ii acestuia cel pujin o
perioada de vegetabe pentru asigurarea prinderii iar in situa jia in care ace;tia nu se vor prinde,
proprietarul terenului are obliga$a inlocuirii acestora cu material dendrologic din aceia$i specie.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, in
compensarea arbodlor avizaji pentru defri$are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveTi obligajia
plantarii a 40 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferin}a trunchiului de 20-28 cm ;i r
M Time corespunzatoare diametrului in func jie de specie (raport de 10/1) in perioada optima
(toarnna anului 2020- primavara anului 2021), in str. Cantonului nr. 18 - Cimitirul sfanta Maria
Herastrau, conform prevederilor din Angajamentul de Pantare nr. 10744, 119756, 1260,
2803/26.05.2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 ahn.5 din Anexa I la H.C.G.M.B. m.
304/2009, aveji obligaTia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn
teren a plantirilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sanqiuni conf. art.4 din acela$i act
norrnatrv.

Prezentul aviz este condi}ionat de respectarea tuturor prevederilor ;i condiliilor impuse pin
Cenificatu1 de Urbanism nr. i / 16.05.2018, emis de Sectorul I al Municipiului
Bucure;ti, prevederi care au stat la baza instrumentarii solicitadi.

Menjionim cd prezentul ayfz a Jest ends in vederea oblinerii Autoriza$et de Construire.
Nu se vor pune in aplicare dejri§drile pentru cele 4 ex arbori §i transplantarea celor 13

ex. mbu§ti, decat duI)a objinerea Autorizafe de Constr&tire in baza Certificatului de Urbanism
prezentat, prezentut aviz$ind valabil numai tnsolit de Autoriza jia de Construire.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, axl po gal 050013. sector 5. Bucure$ti, Romania
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Orice modi+care apirruti tn con$natal actelor depuse pentru instrumentarea dosarutui §i
neanunjarea acesteia ya atrage dupir sine unularea prezentului avia

Men{ionim faptul ci atat proiectantul cat §i beneficiarul proiectului raspund pentru
exactitatea §i veridicitatea datelor, Tnscrisurilor cuprinse in documenta fia depusi la Primiria
Municipiului Bucure§ti- Direc Pa de Mediu.

inainte de punerea tn uplicare a prevederHor avizului, aveji obliga Pa de prezenta la
Direc jia de Media, conform in HCGMB nr. 304/2009 (Anexa 3), Autoriza$a de Construire cu
planurile anexi vizate spre neschimbare.

in acest sens documentele solicitate vor fi scanate ;i transmise la adresa de e-mail:
reI at iipubtice(ippntb.I- o sau folosind link-ul: http://pmb.ro/contact/petitie/petitic.php, men}ionand Tn
cadrul e-mailu lui numarul §i data prezentului aviz.

Prezentul aviz are terrnen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Transplantare – 13 ex. arbu§ti
Defi;are – 4 ex. arbori

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Razyan MIHAILESCU

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

\

(

’intocmit

-”"“;PT?u

Red : V.P. /4 ex. – 26.05.2020 prezenml aviz a bst postat pe site-ul PMB 2 2 MAI 2020
UU://w\w.pnlh.nM]ELgji£pri_maria/dirqaji/dircctia mediu/qyi7c arbori iD consullare/'avizc arbori in consHbWpbt I , pe data de_.............,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de IMediu

HrM

cA TRE
Primaria Sectorulul 4 - Direc ga Gospod6dre Locala

SeNiclul Monitodzare $1 Control Spa$1 Vent
BxJul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre qUInla
S.C. STERO HOLDING S.R.L.
Str. Traian Dem8trescu nr. 2. ao. I. Mun. Bra gov
E.mail .
D-nuI
E-mail .n

{Aliniament stradal Splaiul Unidi nr. 8G82, sector 4)

Refedtor la adresa S.C. STERO HOLDING S.R.L. Tnregistrata la Prim6ria Municipiului
Bucure9ti cu nr.1830864/28.02.2020 9i la Direc;ia de Mediu cu nr. 2050/02.03.2020, pnn care
revine cu Protocolul de plantare nr. 9860/28.02.2020, solicitat pNn adresa Directiei de Mediu nr.
1814735/608 (1781208/1 1504), in vederea emiterii avizului de defri9are a unui arbore situat pe
domeniul public in dreptul imobilului din Splaiul Unirii nr. 80-82, sector 4, arbore care impiedica
accesul in garajul de la subsolul cladirii din Splaiul Unirii nr, 80-82, sector 4, realizat Tn baza
Certificatului de Urbanism din 14.11.2017 ;i Autoriza+iei de construire nr.

;u planurile anexa vizate spre neschimbare, va comunicam urmatoarele:

1. Ca urmare a analizarii documentelor existente la dosar :
Cerere
Contract de vanzare-cumparare autentificat sub 1 5 ;
Contract de vanzare-cumparare autentificat sub 1 i ;
Certificat de Urbanism 1 17 cu planurile anexi ;
Clasarea Notificirii I emisa de APMB;
Autoriza jia de construire r ', cu planurile anexa vizate
neschimbare ale parcgrii din subsolul clidirii :
Avizul Brigizii de Polijie Rutieri 16
Planurile anexa la Avizul Comisiei Tehnice de Circulajie vizate spre neschimbare ;
Punt;tuI de vedere al APMB expnmat prin adresa I I refedtor
defri;area unui tei situat Tn aliniamentul stradal din Splaiul Unini nr. 80-82, sector 4" ;
Memoriu justificativ in sus+inerea solicitarii de defri9are ;
A Protocolului p8ntru plantare in compensare nr. 9860/28.02.2020, Tncheiat Tntre S.C.
_STERO HOLDING S.R.L. 9i Primaria Sectorului 4;
imputernicire pentru d-nuI Hirtescu Marian
Foto arbore;

/--\
spre

2. A verificarilor efectuate pe teren in data de 18.10.2019;

3. in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localit&!ilor, cu modificgrile ;i completarile ulterioare, HCGMB
nr. 114/201 1 privind amenajarea 9i intrejinerea alveolelor stradale din cadrul plantajiilor de

Bd RegIna Eh3alnta nr. 47, axl pa+taI OSCXi13. sean S. 8uwre$0, Rcxvdnb
Td 021.305.55.00

http:/Mww pmb.la



aliniament si H.C.G.M.B. nr, 304/2009 privind Normele de proteclie a $pajiilor verzi de pe
teritoriul MunicipiuIui Bucure9ti. so avizeaza =

Defrl$are cu extragerea rgdicinilor fi mutarea/crearea alveolei in dreptul acelula91
imobil (Splaiul Unirii nr. 80-82, sector 4), asfel incat sa tie perml$ acce sul auto in garajul de la
subsol a1 noN cladin, po cheltuiala $olicitantulul avizulul de defri9are:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 45-5Cicm, h cca. IC)m care pnn amplasament impiedica accesul
autoturism8lor in parcarea auto de la subsolut cladirii

Lucrarea de deaf$are cu extragere8 r6dacinilor se va executa pnn grja administratorului legal
at terenului pe care se af16 arborele, Primaria Soctorului 4, pe cheltuiala soticitantului avizului de
defri9are, S,C. STERO HOLDING S.R.L., evacuindu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de
acce s. luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a deterioririi construcjiilor din jur 91 a
rejelelor aeriene

Menjionam ca administratorul legal al terenului pe care se afla arborele este raspunzator
de siguran ja bunurilor ;i a persoanelor in zona operajiunilor, $upravegherea executarii lucriNlor 9i
de respectarea prevederilor avizului 91 a tehnologiilor de specialitate privind execu jia defrl9arii. in
caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art.6 ahn, 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor verzl de pe teritoriul Munlcipiului Bucure9ti in compensarea
arborelui avizat pentru defri$are. S.C. STERO HOLDING S.R.L, are obliga jia plantirii a 6 ex.
arborl tineri cu balot de pamint cu circumferin+a trunchiului de 20-28cm masurata la inalllmea
de 1m de la bad $i inillirnea exemptarului corespunzatoare circumferintei in func jie de specie, in
penoada optlrna de plantare din primavara anulul 2020 qi crearea/amenajarea und not alveole
in dreptul acelula9i Imobil din Splaiul Unirii nr. 80-82, sector 4, in vederea plantirii unul alt
arbore apaqinand speciei predominante din aliniament ;i alte 5 ex. pe §os. Giurglului conform
Protocolului de plantare nr. 9860/28.02.2020 incheiat cu Primaria sectorului 4-Direc jia
Gospodirire Locala.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr
304/2009, S.C. STERO HOLDING s.R.L./Primaria sector 4 - Direc+ia Gospodarire Locala, au
obliga jia de a anun ja Direcjia de Mediu din oadrul P.M.B. in vederea verificarii in teren a plantgrilor
in compensare precum 9i a creirii/amenajarii noii alveole stradale din dreptul imobilului din Splaiul
Unirii nr. 80-82, cu menjianarea exacta a loca{iilor uncle au fost efectuate plantaril8 in compensare
(specificarea nr. po9tal de pe §os. Giurgiului uncle s-au plantat cele 5 ex de arbori). in cal contrar
se vor aplica sancjiuni conf. art.4 din aceta9i act normativ.Totodata ave Ii obliga jia de a transmite
Direc+tei de MedicI o copie a Procesului verbal de plantare incheiat intre S.C. STERO HOLDING
S.R.L, 98 Primaria sector 4 - Directia Gospodarire Locala/S.C.ADP 4 S.A.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri$are : 1 ex. arbore situat po linia accesului auto

DIRECJT >FKXECUTIV.

intocmit : Exp. TWjora BUILA
/'#}„&

Red: TB/4 exJt2 03 2020 prezentul avlz s lost postal pe site.ul PMB
http //Www pmb rcMnshtutll/pnmana/dlrectMJlrecOa_mediu/avlze_artx)N_in_can$ull8re/av12e_adM_in consutare php pe dab de JI
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1841749, 3727, 1820384,1168 ( 1796789, 13203; 1801222,13652; 1798359, 13378;

1813071’ 401) OZ IUN. NyE

Cdtre
S„CB PK VTOI.ET SeR,L,

D-nut - ImnHterrdcit
E-mail :

(

Spre §tiinfi
Administra jia Domeniului Public Sector 1
B-duI Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucure§ti

Referitor la adresa dvs. Tnregistrata la Primada Municipiului Bucure§ti cu nr.
1841749/12.05.2020 §i la DirecTia de Me(liu cu m. 3727/12.05.2020, completare la adresele dvs.
imegistrate la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr. 1820384/04.02.2020, 1796789/27.11.2019,
nr. 1801222/10.12.2019, 1798359/03.12.2019, 1813071/15.01.2020 §i Ia DirecTia de Mediu cu nr.
1168/05.02.2020, 13203/28.11.2019, 13652/1 1.12.2019, 13378/04.12.2019, 401/16.01.2020, prin
care solicitaji „defri§area a 2 arboH situaIi in aliniamentul stradal din B-duI Bucure;tii Noi nr. 25 ;i
3 arbori in zona carosabila din interiorul proprietalii", din B-duI Bucure§tii Noi nr. 25, sector 1, in
scopul realizarii acceselor in ansamblul reziden}ial Marmura Residence”, va facem cunoscut
urmatoarele:

(

• In urma analizarii documentelor existente la dosar:
Cerere

Extras de Carte Funciara pentru Informare Nr.
Contract de vanzare – Cumparare cu incheiere de Autentincare nr.
Certificat de Urbanism nr. A
Municipiului Bucure§ti
Aviz Comisia Tehnica de Circulatie nr

Aviz Brigada Rutiera nr
Decizia Etapei de incadrare nr dir
Mediului Bucure§ti +plan$ anexa
Decizia Etapei de incadrare nr lir
Mediului Bucure§ti
Memoriu Tehnic de Arhitectura

ernls de Sectorul 1 al

'lan§a vizata spre neschimbare
' + plan§a vizata spre neschimbare

emisa de Agen Ua pentru ProtecTia

nisi de AgenTia pentru Protec da

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure g, Romania
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Autorizatie de (:onstruire nr. n _____.__ . , .,xnisa de catre Sectorul I al

Municipiului Bucure§ti + plan§e anexa vizate spre neschimbare
Plan Urbanistic Zonal- Bd. Bucure§tii Noi nr. 25, Sector 1, Bunlr-'t;
Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure§ti nr. _. __.VA. AL _ J privind
aprobarea Planului Urbanistic 7nn-1 Rd. Bucure§tii Noi nr. 25, sector 1, Bucure§ti
Aviz Arhitect Sef nr _ __ _ _ _
Adresa nr. _ _ _.__.._,__,„ =misa de Agenda Dentru Protec}ia Mediului Bucure;ti
imputernicire AdministraHa Strazilor nr.

a verificarii efectuate pe teren, in data de 19.11.2019, in care au fost inventariaji arborii
care impiedica realizarii accesurilor auto din B-duI Bucure§tii Noi m. 25

• in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ;i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republican, cu modificarile ;i completarile
ulterioare;
• Tn conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure§ti nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, avizam :

Defri9area cu extragerea ridicinilor pentru urmitorii arbori:
Curte imobil nr. 25 B-duI Bucure9tii Noi, partea dreapti a accesului auto in imobil

- 3ex. Fraxinus sp. (frasin) a 30-50cm, h12m
Platbandi domeniul public, in dreptul imobilului nr. 25 B-duI Bucure§tii Noi, partea dreapti
a accesului auto in imobil

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 80cm, h12m
Platbandi domeniul public, in dreptul imobilului nr. 25 B-duI Bucure§tii Noi, partea stangi a
accesului auto in imobil

- 1 ex. Gleditsia sp. (gladi}a) a 60 cm, h14m
Lucrarile avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului nr. 25 din B-duI

Bucure§tii Noi nr. 25, cu personal specializat/autorizat, in prezenja unui reprezentant al
administratorului legal al terenului (Administrajia Domeniului Public Sector 1), care va prelua
materialul lemnos rezultat de pe domeniul public, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca
caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur ;i
a re+elelor aeriene.

Precizam ca proprietarul legal al imobilului nr. 25 din B-duI Bucure§tii Noi este raspunzator
de supravegherea execujiei lucrarilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea
tehnologiei de execujie a taierilor, siguranja bunurilor $i a persoanelor in zona opera}iunilor, in caz
contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, beneficiarul prezentului aviz are
urmitoarele obliga Oi:

• conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, in compensarea arborilor aviza}i pentru defri§are, ave}i
obligajia plantarii a 50ex. arbori tineri cu balot de pamant, circumferin}a trunchiului 20-
28cm (diametrul trunchiului minimum 7 cm) §i TIal jime in func jie de specie, in perioada
optima de plantare din toamna anului 2020 in aliniamentul din str. Madrigalului §i str.
Garlei, precum §i amenajarea a 42,93mp -43 alveole amplasate in aliniamentul din str.
Garlei, conform prevederilor Protocolului de Plantare m.18/29.04.2020, Tncheiat cu
Administrajia Domeniului Public Sector 1.
La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa I la H.C.G.M.B.
nr.304/2009, ave Ii obligajia de a anunja Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B. In vederea
verificarii in teren a plantarilor Tn compensare §i a verincarii amenajarii celor 43 ah,eole. in
caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art.4 din acela;i act normativ.

Prezentul aviz este condilionat de respectarea tuturor prevederilor din PUZ –Calea B-duI
Bucure9tii Noi nr. 25, aprobat pan H.C.G.M.B. m. 'rivind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal Bd. Bucure;tii Noi nr. 25, sector 1, Bucure§ti, inso Iit de Avizul Arhitectului §ef
m , prevederile §i condiliile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. - '- --l

(

(

•

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania

Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



din emis de Sectorul I al Municipiului Bucure§ti §i Autorizalia de Construire nr.
5 din misa de catre Sectorul I al Municipiului Bucure§ti, prevederi

care au stat la baza instrument&ii solicitarii.
Men}ionam faptul ca atat proiectantul cat ?i beneficiarul proiectului raspund pentru

exactitatea §i veridicitatea datelor, inscrisurilor cuprinse in documentajia depusa la P.M.B - Direc Oa
de Mediu.

Orice modincare aparuta Tn conjinutul actelor depuse pentru instrumentarea dosarului §i
neanun}area acesteia va atrage dupa sine anularea prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are: 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Rgzva 1IHAILESCU

in u

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri
Alexandru NICOLAE

F

Tntocmit

Expert Vasilicq£LE§U

Red : V.P. / 5 ex. – 26.05.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http., www .pmb,ro,InStitUtlbpnInWihdirggjii'dlrecti;} medlu Qvlzg arbori in gons tIIIarg dvla arbqrl in gon$HIt,Ire.php , pe data de.

27. MAI. 2020
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

L J

Nr. 4650 (1836604/2789) /

Citre : SC CONSTRUCTII ERBA§U SA - Str. Nicolae G. Caramfil nr.72, Bl. XXII A, Et. P,
Ap. 2, Cam. 2+4, sector 1 –

Spre §tiinji :
- Direc Pa Generala Management Proiecte cu Finan}are Externi – Serviciul UIP faza 2
Glina - PMB
in atentia: Doamnei Director General
Sef serviciu Dl.
- Administrajia Lacuri, Parcuri 9i Agrement Bucure9ti - §os. Bucure9ti-Ploie9ti nr. 8 B,
sector 1

(

Referitor la lucrarea: CL4 Reabilitarea Casetei 9i a sistemului siu principal de drenare
de pe partea stanga a Casetei (in sectoarele Ciurel-unirii-Vitan) – 2 loturi, organizare de
9antier, panouri publicitare, sector 3 9i sector 4, Bucure§ti

Referitor Ia adresa dvs., Tnregistrata Ia P.M.B cu nr. 1836604/02.04.2020 9i la
Direcjia de Mediu cu nr. 2789/08.04.2020, completata cu Protocolul de plantare Tnregistrat
la Directia de Mediu cu nr. 4650/03.06.2020, prin care solicitati aviz de specialitate privind
defri9area punctuala a arborilor ce Tmpiedica executarea lucrarii: ” CL4 Reabilitarea
Casetei gi a sistemului siu principal de drenare de pe partea stanga a Casetei (in
sectoarele Ciurel-unirii-Vitan) – 2 loturi, organizare de §antier, panouri publicitare, sector 3
g sector 4", conform CU nr. din , LOT 2, va comunicam
urmatoarele :

1 ) in urma analizarii documentelor existente la dosar :

Memoriu Tehnic General:

Plan 1:500 Spajii verzi afectate de execu jia lucrarilor Organizare de 9antier

Cerere
(

Plan 1 :500 Spajii verzi afectate de execu jia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1:500 Spatii verzi afectate de execu+ia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1:500 Spajii verzi afectate de execujia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1:500 Spajii verzi afectate de execujia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1 :500 Spajii verzi afectate de execu+ia lucra
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Plan 1:500 Spajii verzi afectate de execu Tia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1:500 Spatii verzi afectate de execu+ia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1:500 Spajii verzi afectate de execu jia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1:500 Spajii verzi afectate de execujia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1:500 Spajii verzi afectate de executia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1:500 Spajii verzi afectate de execujia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1:500 Spajii verzi afectate de executia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1:500 Spatii verzi afectate de executia lucrarilor Organizare de 9antier f

Certificat de Urbanism Nr. + 7 planuri Anexa;
Acord de Mediu nr. din ' revizuit Tn data de - Agentia
Najionala pentru Protectia Mediului;
Adresa nr. ' 3misa de AgenDa Nationala pentru Protec+ia
Mediului;
Adresa nr. emis de Administratia Domeniului Public Sector 1 :
Aviz de Traseu nr. emis de Directia Servicii Publice Sector 3;
Adresa nr. I emisa de Directia de Gospodarire Locala Sector
4
Adresa nr. emisa de Administratia Domeniului Public Sector
5

Aviz nr. :,nis de Administratia Domeniului Public si Dezvoltare
Urbana Sector 6;
Aviz favorabil nr. I emis de Administratia Lacuri. Parcuri si
Agrement Bucure9ti; ’ ’ ‘
Aviz de Gospodarire a Apelor nr. i, emis de Administrajia
Bazinala de Apa Arge9-Vedea;
Aviz nr. emis de Apa Nova Bucure9ti;
Aviz nr. i emis de Telekom Romania
Communications SA;
Aviz nr. emis de E-Distributie Muntenia;

Aviz nr. emis de Societatea de Transport Bucure9ti;
Aviz nr., I emis de Compania Municipala Termoenergetica
Bucuresti ;
Aviz favorabil nr. I emts de Compania Municipala de lluminat
Public Bucure§ti;
Aviz de Traseu seria emis de Netcity telecom;

2
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Aviz favorabil nr
Retele =
Aviz nr. _ _ emis de Metrorex SAi
Acord nr. ’ emis de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii
9i Comunicatiilor – Direcjia Reglementari Tehnice 9i Autoriza Iii de Construire;
Aviz nr. insotit de 20 de planuri anexa, emis de Primaria
Municipiului Bucure9ti, Directia Transporturi, Comisia Tehnica de Circula jie;
Aviz de traseu nr. emis de Administratia Strazilor Bucure§ti;
Extras de Carte Funciara nr
emis de OCPI:
Protocol nr. emis de ALPAB, ’inregistrat la Direcjia de
Mediu cu nr. 4650/03.06.2020;
Fotografii vegetajie.

2) a verificarii efectuate pe teren in data de : 05.05.2020.
3) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea

spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i a
celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam urmitoarele lucriri:
DEFRISARE :
Acces ’AI 19 in dreptul intririi Autovit – sens de mers Bucure§ti catre Glina:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 8-15cm, h 2m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 25cm, h 10m

FL12 - A02 - in dreptul imobilului 459A din Splaiul Unirii sens de mers Glina citre
Bucuresti :

- 2 ex. Platanus sp. (platani) a 20-25cm, h 8-10m
FL11 - A02 + FL12 - A01 –Splaiul Unirii nr.371-383 sens de mers Glina catre
Bucure§ti – dreapta acces Sab Auto Serv Fiat, Alfa Romeo etc :

- 3 ex. Platanus sp. (platani) a 15-30cm, h 8-10m
Acces A118 - vizavi de statia STB Pot Vitan Barze§ti – sens de mers Glina catre
Bucuresti :

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 45-60cm, h 12m
Acces A117 – dreapta acces str. Discului – sens de mers citre Bucure§ti:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 20-30cm, h 6-10m
FL9 - A03 vis a vis de ICPE - Splaiul Unirii nr.313sens citre Bucure§ti;

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 20-35cm, h 10-12m
Acces 21 A – Splaiul Unirii nr.299-309 – dreapta statie STB UZITEX sens catre
Bucuregh

- Sex. Fraxinus sp. (frasin) a 35-45cm, h 12m /#VIN%.

;'’- TI’E::iT;iIi:iE:?iF,ill:;:tq'J:pl;;il'“”’“'““;“' {:':*:i})
FL7 - A-02 : EriE:::J:i: ::l2&7;£:{£aJ EtrE TH;?ti : %ofa
Acces A116 – sens Bucure§ti catre Glina intersec ge qos. Mihai Bravu cu Splaiul
Unirii (Pod Mihai Bravu):

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 15-30cm, h 4-8m
Rampa 3 – RA 3 vis a vis de Asmita Garden sens de mers Bucure§ti catre Glina
col! spre Pod Mihai Bravu :

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 25-30cm, h 8-10m

emis de Distrigaz Sud

(

(
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FL8 - A02 vis a vis de nr. 281 Splaiul Unirii sens de mers Bucure§ti citre Glina:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 15cm, h 6m

FL5 - A04 sens de mers Glina citre Bucure§ti - mal sang – str. Foi§orului x
Splaiul Unirii – Hop Garden:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 25cm, h 6-8m
FL5 - A03 Splaiul Unirii nr.213 sens de mers Glina catre Bucure9ti:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 20cm, h 6-8m – uscat 90%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 40cm, h 8-10m

FL5 - A02 sens de mers citre Bucure§ti;
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 30-45cm, h 8-10m

Acces 9 REBU – Splaiul Unirii nr.160 sens de mers citre Glina:
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 20-3C)cm, h 8-10m

FL6 - A03 sens de mers sens de mers citre Glina:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 20-25cm, h 6-8m

Acces Al15 vis a vis de str. Morilor sens de mers citre Bucuresti:
- 1 ex. Fraxinus excelsior (frasin) a 20cm, h 8-10m
- 1 ex. Robinia sp. (salcam) a 50cm h 6-8m – uscat 80%
- 1 ex. Robinia sp. (salcam) a 70cm h 8-10m

Rampa RA2 – Splaiul Unirii nr.165 sens de mers catre Bucure§ti:
- 6 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 20-30cm, h 10-12m

FL3 - A02 – pod Timpuri Noi sens de mers catre Glina:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 15cm, h 6-8m – uscat 80%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 30cm, h 10-12m

FL6 - A01 – Splaiul Unirii vizavi de Universitatea Cre9tini Dimitrie Cantemir corp
D1 sens de mers citre Glina:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 20cm, h 6m
Rampa RAI – Splaiul Unirii nr.45 sens de mers catre Glina:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 3540 cm, h 8-10m
Acces Al14 – Splaiul Unirii nr.96 sens de mers catre Glina:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 7cm, h 3m – uscat 100%
FL3 - A01 – Bucuresti:

- 2 ex. Platanus sp. (platani) a 10-15 cm, h 6-8m
FLI - A05 -Splaiul Unirii nr.35 sens de mers catre Bucure§ti:

- 2 ex. Platanus sp. (platani) a 15 cm, h 8m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) a 15cm, h 8m

Acces Al13 - amonte pasaj Mara§e§ti – Camera de Comer! §i Industrie a Romaniei
sens de mers catre Bucure§ti:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) a 35cm, h 1 Om – pe cheiul Dambovijei
FLI - A02 – Splaiul Unirii nr.8 sens de mers citre Glina=

- 2 ex. Platanus sp. (platan) a 12-20 cm, h 6-8m
FL2 - A02 - Pod Mara§e§ti sens de mers citre Glina:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) g 20 cm, h 8-10m – uscat 100%
Acces A111 – pe cheiul Dambovijei - Tntre Pod Unirii qi Biblioteca Najionali sens
de mers citre Bucuresti=

- 5 ex. Platanus sp. (platan) a 15-20 cm, h 6-10m
- 1 ex. Fraxinus excersior sp. (frasin) g 20 cm, h 8m

Acces 14 - Piata Unirii = 100 m Pod Unirii - Bucuresti:
4 ex. Ptbtanus sp. (platani) a 20 cm, h 6-8m

(

(

4
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Vis a vis de Acces 14 Piata Unirii sens de mers cifre Glina, vis a vis de DGEP -MB
– BD. Dimitrie Cantemir nr.1 :

- 2 ex. Tilia sp. (tei) a 20-25cm, h 6-8m
FL7 - A01 – intre Acces Al16 qi Rampa RA3 mal sting, aval Pod Mihai Bravu z 50 m
sens de mers catre Bucure§ti vizavi de Splaiul unirii nr.166A :

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 20-30 cm, h 10m
TRANSPLANTARE :
Acces A1 19 in dreptul intririi Autovit – sens de mers Bucure§ti citre Glina:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 10-15cm, h 4m
- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 10 cm, h 4-6m

Acces A116 - sens Bucure§ti catre Glina intersecjie fos. Mihai Bravu cu Splaiul
Unirii (Pod Mihai Bravu):

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 8cm, h 6m
Acces A115 vis a vis de str. Morilor sens de mers catre Bucuresti:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 8 cm, h 5m
FL6 - A01 - Splaiul Unirii vis a vis de Universitatea Cre§tina Dimitrie Cantemir corp
D1 sens de mers catre Glina:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 10cm, h 4m
Acces A114 – Splaiul Unirii nr.96 sens de mers citre Glina:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 8cm, h 6m
Acces A1 13 – amonte pasaj Mara§e§ti – Camera de Comer! qi Industrie a Romaniei
sens de mers citre Bucuresti:

- 6 ex. Platanus puieji sp. (platan) a 8-10 cm, h 4-6m
/lcoes Al 12 – sens de mers citre Bucure§ti:

- 6 ex. Platanus sp. (platan) a 6-8 cm, h 3-6m
FL2 - A01 – Splaiul Unirii nr.12 sens de mers citre Glina:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) a 6-10cm, h 4-6m
Acces 14 – Piata Unirii = 100 m Pod Unirii - Bucuresti:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 8 cm, h 4m

(

Lucrarile avizate de defrisare si scoatere a radacintlor arborilor, se vor executa
etapizat Tn functie de proiect, prin grija dvs. in prezenja unui reprezentant al
administratorului legal al terenului (cu o firma specializata abilitata) care va preluarea
materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea constructiilor din jur.

Precizam ca constructorul/administratorul legal al terenului este raspunzator de
siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execu+iei
lucrarilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de executie a taierilor, in
caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in
compensarea arborilor avizaji pentru defri9are, aveji obligajia plantirii a 75ex. arbori
tineri cu balot de pimant, circumferin ja trunchiului de 20-28cm(diametrul minim de
7cm), misurati la iniljimea de 1m fa$ de sol 9i inaljimea de 3-4m, specia Tilia
tomentosa (tei), respectand distanja reglementara faIa de cladiri 9i rejele de utilita Ii,
respectand Protocolul de plantare nr. din Tncheiat Tntre ALPAB 9i SC
CONSTRUCTII ERBA§U SA 9i Tnregistrat la Directia de Mediu cu nr. 4650/03.06.2020 in
toamna anului 2022 - primavara 2021, iar transplantarea se
aliniament pe tronsonul cuprins Tntre zona

(

va executa Tn plantajiile de
Bqda optima deCiurel-Unirii-Vitalyml 5
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transplantare.
La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, aveti
obliga+ia de a anun+a Direc+ia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in teren a
plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act
normativ

in timpul lucrarilor de defri9are 9i scoatere a radacinilor arborilor se vor lua masuri
de protejare a materialului dendrologic din vecinatate, se va evita depunerea pamantului
sau altor materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor.

in cazul Tn care in timpul execujiei va fi secjionat sistemul radicular al materialului
dendrologic din vecinatatea traseului lucrarii, defri9area arborilor Tn cauza se va efectua
numai dupa objinerea unui aviz de specialitate emis Tn baza unei solicitari punctuale.

Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea ei
exactitatea inscrisurilor cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea
prezentului aviz.

Prezentul aviz a fost emis in baza documentajiei existente, sus enumerati,
daca pani la punerea Tn aplicare a proiectului apar modificari, aveji obliga fia de a
transmite aceste modificiri in vederea reanalizirii documentajiei ei emiterea
avizului de specialitate pentru materialul dendrologic care impiedici realizarea
propiectul ui.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defrisare : 75ex. arbori, din care 5ex. uscate 80-100%
Transplantare : 21 ex. arbori

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

r– bIZ

/\LA~ ,
Tntocmit:

Exp. Roxana PARASCA

OStUK. 2028

Red.: P.R./5ex./05.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www . pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Citre ; SC CONSTRUCTII ERBASU SA - Str. Nicolae G. Caramfil nr.72, Bl. XXII A, Et. P,
Ap. 2, Cam. 2+4, sector 1 –

Spre §tiin@ :
- Direcjia Generala Management Proiecte cu Finan}are Externi – Sewiciul UIP faza 2
Glina - PMB
in atentia: Doamnei Director General , J
Sef serviciu Dl.
- Administra jia Lacuri, Parcuri 9i Agrement Bucure9ti - §os. Bucure9ti-Ploie9ti nr. 8 B,
sector 1

(

Referitor la lucrarea: CL4 Reabilitarea Casetei §i a sistemului siu principal de drenare
de pe partea stanga a Casetei (in sectoarele Ciurel-Unirii-Vitan) – 2 loturi, organizare
de §antier, panouri publicitare, sector 3, sector 5 gi sector 6, Bucure§ti

Referitor Ia adresele dvs., Tnregistrate Ia P.M.B cu nr. 1834986/23.03.2020,
1836602/02.04.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 2602/27.03.2020, 2788/08.04.2020,
completata cu Protocolul de plantare Tnregistrat la Direc jia de Mediu cu nr.
4651/03.06.2020, prin care solicitaji aviz de specialitate privind defri9area punctuala a
arborilor ce Tmpiedica executarea lucrarii: ” CL4 Reabilitarea Casetei §i a sistemului siu
principal de drenare de pe partea stanga a Casetei (in sectoarele Ciurel-Unirii-Vitan) – 2
loturi, orqanizare de §antier, panouri publicitare, sector 3, sector 5 §i sector 6", conform
CU nr. din i, LOT 1, va comunicam urmatoarele

1) in urma analizarii documentelor existente la dosar :
Cerere
Memoriu Tehnic General;

Plan 1:500 Spajii verzi afectate de execujia lucrarilor Organizare de 9antier

(

Plan 1:500 Spajii verzi afectate de execu+ia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1:500 Spajii verzi afectate de executia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1:500 Spajii verzi afectate de executia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1:500 SpaTii verzi afectate de execujia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1:500 Spatii verzi afectate de executia lucrarilor
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Plan 1:500 Spatll verzl atectate de executia lucrarilor Organizare de §antier

Plan 1:500 SDatii verzi afectate de execu jia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1 :500 Spatii verzi afectate de execu jia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1:500 Spa+ii verzi afectate de execu+ia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1 :500 Spajii verzi afectate de execujia lucrarilor Organizare de 9antier

Plan 1:500 Spatii verzi afectate de execu jia lucrarilor Organizare de 9antier

Certificat de Urbanism Nr. Jin 1 + 7 planuri Anexa;
Acord de Mediu nr. din __ I revizuit Tn data de - Agentia
Na+ionala pentru Protectia Mediului;
Adresa nr. J emisa de Agenjia Nationala pentru Protecjia
Mediului; ,
Adresa nr. emis de Administratia Domeniului Public Sector 1; '
Aviz de Traseu nr. i emis de Directia Servicii Publice Sector 3:
Adresa nr. emisa de Directia de Gospodarire Locala
Sector 4;
Adresa nr. emisa de Administra+ia Domeniului Public
Sector 5;
Aviz nr. emis de Administratia Domeniului public si Dezvoltare
Urbana Sector 6;
Aviz favorabil nr. ' emis de Administrtia Lacuri, Parcuri si
Agrement Bucure9ti;
Aviz de Gospodarire a Apelor nr. I, emis de Administrjia
Bazinala de Apa Arge§-Vedea;
Aviz nr. I emis de Apa Nova Bucure9ti;
Aviz nr. emis de Telekom Romania
Communications SA;
Aviz nr. emis de E-Distributie Muntenia;
Aviz nr. emis de Societatea de Transport Bucure9ti;
Aviz nr. emis de Compania Municipata Termoenergetica
Bucuresti =
Aviz favorabil nr.- emis de Compania Municipaia de lluminat
Public Bucuresti;
Aviz de Traseu seria emis de Netcity telecom;
Aviz favorabil nr.i emis de Distrigaz Sud
Retele=
Aviz nr. emis de Metrorex SA;
Acord nr. I emis de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii
9i Comunicatiilor – Direc jia Reglementari Tehnice 9i Autorizajii de Construire;
Aviz nr.: Tnsotit de 24 de planuri anexa, emis de Primaria
Municipiului Bucure§ti, Directia Transporturi, Comisia Tehnica de Circulajie;
Aviz de traseu nr. emis de Administratia Strazilor Bucuresti;

2

r
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Extras de Carte Funciara nr. I emis de OCPI;
Protocol nr. ' , emis de ALPAB, Tnreqjstrat la Directia de
Mediu cu nr. 4651/03.06.2020:
Fotografii vegetajie.

2) a verificirii efectuate pe teren in data de : 07.05.2020.
3) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea

spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i a
celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam urmitoarele lucriri:
DEFRISARE :
FL15 - A02 – vis a vis de Centrul Municipial de Dialog Bucure§ti sens de mers
citre Glina:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) a 15-2C)cm, h 4-6m
Parc Unirii FL15 - A01 – suprafaja de spajiu verde – iarba, arborii sunt aerisiji, nu
este necesara defri§area
Acces A110 – vis a vis de str. §elari – Splaiul Independen jei sens de mers citre
Ciurel:

( - 2 ex. Tilia sp. (tei) a 20-3C)cm, h 8rn
- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 20cm, h 8m

Camera de intersecjie in continuarea str. Halelor din dreptul str. §elarilor sens de
mers catre Ciurel:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 30cm, h 8-10m
- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 25cm, h 8m

FL13 - A03 Splaiul Independenjei nr.2K sens de mers catre Ciurel – mal sting:
- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 30cm, h 8-10m
- lex. Ailanthus altissima (fals ojetar) bitulpinal, h 8m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 20cm, h 6m concrescut cu arborele apartinand speciei

Ailanthus altissima (in aceea9i pastila)
Acces A109 - vis a vis de sc. A Calea Victoriei nr. 1-5, sector 3 sens de mers catre
Ciurel:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 15cm, h 6m
- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 8cm, h 6m – uscat 100%
- 1 ex. Populus simonii (plop alb) a 20cm, h 8-10m – pe cheiul Dambovi+ei

Acces A108 – vis a vis de str. Dr. Rauceanu, Splaiul Independenjei nr. 8 A, sens
de mers citre Ciurel:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 25cm, h 8-10m
- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 30 cm, h 10m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) multitulpinal h 3m

Acces 11 – vis a vis de policlinica Krejulescu / accesul Tn policlinica:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) a 15-20cm, h 5-8m
- 2 ex. Platanus sp. (platan) a 15-25 cm, h 6-10m

FL11 - A02 – stanga acces str. Elie RadII - Splaiul Independenjei nr.28 sens de
mers citre Ciurel:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 30 cm, h 8-10m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 20cm, h 6m

FL3 - A03 intersectie Splaiul Independenjei x §os. Orhideelor sens de mers catre
Ciurel:

(

- 1 ex. Thuja sp. (tuia) bitulpinal O 15 cm, h 6m

05, /DIV. ZUIu 3
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Rampa de acces RA2 - vizavi de stajia STB Pod Grozive§ti sens de mers catre
Glina :

- 3 ex. Tilia sp. (tei) a 20-30cm, h 8-10m
- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 20 cm, h 8-10m
- 1 ex. Acer negundo (aaar) a 45cm, h 8-10m

Acces A103 vis a vis de cladire birouri Orhideea Towers – Splaiul Independenjei
sens de mers catre Ciurel:

- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) a 8-15, h 4-6m – 1 ex. bitulpinal – pe chei
Acces A102 Splaiul Independentei nr.290 sens de mers catre Ciurel=

- 7 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) a 10-15cm, h 6-8m – pe chei
- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 70 cm, h 10m

Acces A107 – mal stang x str. Gridina cu Cai x Splaiul Independenjei nr.62 sens de
mers catre Ciurel:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 20cm, h 8m
FL9 - A02 – Splaiul Independenjei nr.88 vis a vis de intrare spital Victor Babe§

- 2 ex. Tilia sp. (tei) a 20-30cm, h 8-10m
FL10 - A01 - racord descarcare Eroii Sanitari, langi stajie – prima banda de sens
citre Glina - iarbi qi vegeta{ie spontana – langa sta§ie ;netrou. [
Acces A105 + Rampa de acces RA3 - stage STB §tirbei Vodi sens de mers catre
Ciurel – vis a vis spital / Casa radio :

- 5 ex. Tilia sp. (tei) a 25-45cm, h 8-10m
Acces A106 – Pod Eroilor :

- 3 ex. Tilia sp. (tei) a 20-35cm, h 8-10m
FL7 - AOI Splaiul Independenjei, Pod §tefan Furtuni, str. Constantin Maica, aval
67m, sens de mers catre Ciurel=

- 2 ex. Tilia sp. (tei) a 25-35cm, h 8-12m
Acces A104 – stage STB ANEFS, sens de mers catre Ciurel:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 20cm, h 6m – uscat 100%
- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 8-10 cm, h 6m – uscat 100%
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) g20 bitulpinal h 4-6m – pe chet

Acces 4A - vis a vis de Cet Vest nr.229, sens de mers citre Glina =
- 2 ex. Tilia sp. (tei) a 20-25cm, h 6-8m
- 1 ex. Acer negundo (artar) a 45-50cm, h 10-12m

FLI – A02 – dreapta acces club Maxx, aval pasarela Politehnica, sens de mers citre {
Ciurel :

- 2 ex. Platanus sp. (platan) a 30-35 cm, h 8-12m
FLI – A04 + racord de descircare pe uscat Splaiul Independentei x Str. G-raI Petre
Popovi!, sens de mers catre Ciurel:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 20 cm, h 8m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) a 20cm, h 8m – pe chei

Acces A101- aval stanga, sens de mers catre Lacul Morii:
- 1 ex. Acer negundo (arjar) a 30cm, h 10-12m
- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 10 cm, h 8m-transplantat
- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 70cm, h 12m

Gol tehnologic FL 1 – A03 racord de descircare Boanca – nu exista arbori de
defri§at – dreapta acces §trand Dambovija
Rampa de acces in bief RAI – stanga acces §trand Dambovija - vegetajie spontana

4
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TRANSPLANTARE :
Acces A110 – vis a vis de str. §elari – Splaiul Independenjei sens de mers catre
Ciurel:

- 2 ex. Catalpa sp. (catalpa) a 8-20cm, h 2-3m- pe cheiul Dambovitei
- 1 ex. Tilia sp. (tei) a 8cm, h 6m

Camera de intersecjie in continuarea str. Halelor din dreptul str. §elarilor sens de
mers catre Ciurel:

- 2 ex. Catalpa sp. (catalpa) a 8-10cm, h 2-3m- pe cheiul Dambovijei
Acces A109 – vis a vis de sc. A Calea Victoriei nr. 1-5, sector 3 sens de mers citre
Ciurel:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 10cm, h 3m
Acces A108 – vis a vis de str. Dr. Riuceanu, Splaiul Independenjei nr. 8 A, sens
de mers citre Ciurel:

- 2 ex. Catalpa sp. (catalpa) a 8-10cm, h1,5-3m – pe cheiul Dambovitei
Acces 11 – vis a vis de policlinica Krejulescu / accesul Tn policlinica:

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) a 8cm, h1,5m
Acces A103 vis a vis de cladire birouri Orhideea Towers - Splaiul Independenjei
sens de mers catre Ciurel:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 10-12 cm, h 6m
Acces A102 Splaiul Independen jei nr.290 sens de mers catre Ciurel:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 10 cm, h 6m
Acces A107 – mal stang x str. Gridina cu Cai x Splaiul Independen jei nr.62 sens de
mers citre Ciurel:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) a 8cm, h 6m
Acces A105 + Rampa de acces RA3 – stage STB §tirbei voda sens de mers citre
Ciurel – vis a vis spital / Casa radio :

- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 10 cm, h 6m
Acces A101- aval stanga, sens de mers catre Lacul Morii:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) a 10 cm, h 8m

(

Lucrarile avizate de defrisare si scoatere a radacinilor arborilor. se vor executa
etapizat in funcjie de proiect, prin grija dvs. in prezenja unui reprezentant al
administratorului legal al terenului (cu o firma specializata abilitata) care va preluarea
materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea constructiilor din jur.

Precizam ca constructorul/administratorul legal al terenului este raspunzator de
siguranja bunurilor 9i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea executiei
lucrarilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu jie a taierilor, in
caz contrar aplicandu-se sanctiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protectie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in
compensarea arborilor aviza li pentru defri9are, aveji obliga jia plantarii a 65ex. arbori
tineri cu balot de pimant, circumferin ja trunchiului de 20-28cm (diametrul minim de
7cm), misurati la inil+imea de 1m fa$ de sol 9i iniljimea de 3-4m, specia Tilia
tomentosa (tei), respectand distanta reglementara fata de cladiri 9i retele de utilitati,
respectand Protocolul de plantare nr. din , Tncheiat Tntre ALPAB 9i SC
CONSTRUCTII ERBA§U SA 9i Tnregistrat la Directia de Mediu cu nr. 4651/03.06.2020 in
toamna anului 2022 - primavara 2021, iar transplantarea se va executa Tn plantatiile de
aliniament pe tronsonul cuprins Tntre zona Ciurel-U

(
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transplantare.
La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protec jie a spa+iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, aveji
obligajia de a anunta Directia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren a
plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sanctiuni conf. art. 4 din acela9i act
normativ

in timpul lucrarilor de defri9are gi scoatere a radacinilor arborilor se vor lua masuri
de protejare a materialului dendrologic din vecinatate, se va evita depunerea pamantului
sau altor materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor.

in cazul Tn care in timpul execujiei va fi secjionat sistemul radicular al materialului
dendrologic din vecinatatea traseului lucrarii, defri9area arborilor Tn cauza se va efectua
nurnai dupa objinerea unui aviz de specialitate emis Tn baza unei solicitari punctuale.

Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i
exactitatea inscrisurilor cuprinse in documenta}ia care a constituit la elaborarea
prezentului aviz.

Prezentul aviz a fost emis in baza documentajiei existente, sus enumerati,
daci pang la punerea in aplicare a proiectului apar modificari, aveji obliga jia de a
transmite aceste modificiri in vederea reanalizirii documentajiei §i emiterea
avizului de specialitate pentru materialul dendrologic care Tmpiedici realizarea
propiectu lui .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are : 65ex. arbori, din care 3ex. uscate 100%
Transplantare : 15ex. arbori

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MIHAILESCU

Sef Serviciu Avize si Acordurl
Alexandru NICOLAE

'/(U'-

Tntocmit:

(

Exp. Roxana PARASCA

OsaBmj

Red.: P.R./5ex./05.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www. pmb..php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI
BUCURE§TI
Direcja de Mediu

[W6:Nr. 1816528, 1851m490d

cATRE,
CROSS CITY SRL

Sat. Oiejdea, comuna Galda de Jos, DNI, km.392+600, judejul Alba

( 1

l
Spre 9tiinji:

- Primiria Sectorului 3 - Directia Administrarea Domeniului Public - intr. Odobesti nr
5-7, sector 3
- Administrajia Strazilor Bucure9ti - Str. Domnija Ancu+a, nr. 1, sector 1

Referitor la cererea dvs. inregistrata la Primaria Municipiulut Bucure9ti cu nr
1816528/23.01.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 898/27.01.2020, completata cu documentele
anexa Ia adresa inregistrata Ia P.M.B cu nr. 1851110/1 1.06.2020 §i la Direcjia de Mediu cu nr.
4909/11.06.2020, pnn care solicitaji emiterea avizului de Directiei de Mediu, solicitat prin
Certificatul de urbanism nr. emis de Primaria Municipiului Bucure9ti
pentru proiectul amenajare banda stocare stanga pe bd. Theodor Pallady, supralargire str.
Victor Brauner, semaforizare intersectie b-duI Theodor Pallady cu str. Victor Brauner, relocare
sta;ie de RATB tramvai “ Policolor”, relocare trecere de pietoni, refacere marcaje rutiere si
organizare de 9antier va comunicam urmatoarele:

1) in urma analizdrii documentelor existente la dosar:
Cerere tip,
Certificat de urbanism nr. i ) emis de Primaria Municipiului
Bucure9ti, cu planuri anexa, vizate spre neschimbare (1:500, 1:2000),
Acord STB nr. ' ._ cu planuri anexa, (Plan de reglementare a circulatiei,

scara 1:500),
Memoriu tehnic aferent proiectului, cu planuri anexa;

Tmputernicire nr. emisa de Administrajia strazilor pentru CROSS
CITY SRL, Sat. Oiejdea, comuna Galda de Jos, DNI, km.392+600, judetul Alba, in
vederea executiei lucrarilor,
Extras de carte funciara pentru informare nr. --
Clasarea notificirii nr. - - - - emisa de Agenjia pentru Protectia Mediului
Bucuresti;
Aviz nr. ' –Comisia Tehnica de Circula+ie- Direc jta Transporturi
Primaria Municipiutui Bucure9ti, cu planul anexa, vizat spre neschimbare;
Protocol de plantare nr. 378512/10.06.2020, Tncheiat cu Primaria Sectorului 3 - Directia
Administrarea Domeniului Public, inregistrat la Primaria Municipiului Bucuresti cu nr.

9i la Directia de Mediu cu nr.

I
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2 ) a verificirii Tn teren din data de 27.04.2020 cand au fost inventariaji urmatorii
arbori

Arbori propu9i spre transplantare-domeniul public:
- 6 ex. Platanul sp. (platan), D=7-8 cm, H=5- 6 m - arbori situa li pe domeniul public, in planta(ia
de aliniament, in platbanda verde.

Arbori propu9i spre defri9are - domeniul public:
-15 ex. Platanus sp. (platan), D= 15-18 cm, H= 7 m, arbori situati pe domeniul public, in
planta jia de atiniament, in platbanda verde,
-1 ex. Acer sp. (arjar), D= 20 cm, H= 7 m, arbore situat pe domeniul public, in plantajia de
aliniament, in platbanda verde,

Suprafa@ afectati de edificarea construcjiei:
-563, 27 mp mp. spajiu verde, platbanda.

3) 9i potrivit legislajiei specifice, respectiv:
• a prevederilor art.12, alin (1)-(4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si

administrarea spajiilor veni din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

• a prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec+ie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti,

(

AVIZAM :
Transplantare pentru un numar total de 6 ex. arbori, dupa cum urmeaza:
- 6 ex. Platanul sp. (platan), D;7-8 cm, H=5- 6 m - arbori situa+i pe domeniul public, in plantajia
de aliniament, in platbanda verde.
Defri9area cu extragerea ridacinilor pentru un numar total de 16 ex. arbori, dupi cum
u rmeaza :
-15 ex. Platanus sp. (platan), D= 15-18 cm, H= 7 m, arbori situa{i pe domeniul public, in
plantajia de aliniament, in platbanda verde,
-1 ex. Acer sp. (arjar), D= 20 cm, H= 7 m, arbore situat pe domeniul public, in planta ya de
aliniament, in platbanda verde,

Lucrarile avizate de defri9are 9i scoatere a radacinilor arborilor se vor efectua pentru
a permite edificarea viitoarelor constructii prevazute Tn Certificatul de Urbanism nr.532
R/1739727/04.07.2019 emis de Primaria Municipiului Bucure9ti, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea constructiilor din jur 9i a retelelor aeriene.

Precizam ca proprietarul terenului unde se gasesc arborii este raspunzator de
siguranja bunurilor 9i a persoanelor in zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de executie a defri9arilor, in caz contrar
aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

(

PREZENTUL AVIZ ESTE VALABIL CU RESPECTAREA
URMATOARELOR OBLIGATII:

plantarea a 96 ex. arbori tineri cu balot de pamant, circumferinta trunchiului 20-28cm
9i TrIaljime in functie de specie, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020/
primavara anului 2021, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, in compensarea celor 16 ex. de
arborilor avizaji pentru defri9are, aveji obliga Via reprezentant plantarea a 6 arbori pentru un
exemplar defri9at, pentru care beneficiarul prezentului aviz a depus Protocolul de plantare Tn
compensare nr. 378512/10.06.2020, incheiat cu Primaria Sectorului 3 - Direcjia Administrarea
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f
Domeniului Public 9i Tnregistrat la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1851110/1 1.06.2020 9i
la Directia de Mediu cu nr. 4909/1 1.06.2020

- amenajarea unei noi suprafeje de spajii verzi de 563,27 mp, suprafa la de spajiu
verde afectati de execujia lucririlor, conform Protocolului de plantare in compensare nr.
378512/1 0.06.2020.

La finalizarea proiectului ave Ii obligajia de a anunja in scris Direcjia de Mediu Tn
vederea verificarii respectarii prevederilor prezentului aviz.

Menjionam ca persoanele imputernicite care vor efectua receptia au obliga jia de a
verifica punerea in aplicare a obligajiilor prezentului aviz 9i pe toata durata functionarii investitiei
de catre autorita+ile competente.

Proiectantul 9i beneficiarul rispund de exactitatea 9i veridicitatea datelor 9i
inscrisurilor cuprinse in documenta ga ce a constituit baza in documentarea 9i elaborarea
prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Transplantare: 6 ex.
Defri§are: 16 ex.

r)
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Rizv3n MIHAILESCU
I

§ef Serviciu Avize qi Acorduri,
Alexandru Nicolae

intocmit,
Expert, Silvia MATEICU

)

1 t IUI aa

Red : M.S. / 6 ex. 11 06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site.ul PMB
http //www pmb e php

\ IUN. 20 a
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. .1776412, 1783482, 1786049, 1816960/ l0952, 11735, 12060, 931/1844725, 4119/ 7 6 a. 2020

cA TRE
fi domnul

S.C. KXL SRL
Str. Mr. Nicolae Cap9a nr. 6, sector 1, Bucure§ti

e-mail:

Doamn€ prin imputernicit

( str. Lev N. Tolstoi nr. 26, sector 1)

(

Referitor la adresa dvs., inregistrata Ia P.M.B cu nr. 1844725/20.05.2020 91 la Direc jia de
Mediu cu m. 4119/21.05.2020, completare la adresa dvs. Tnregistrati Ia P.M.B cu nr.
1776412/25.09.2019 §i la Direc Ua de Mediu cu nr.10952/26.09.2019, prin care solicita$
„eliberarea avizului de principiu pentru defri§are arbori, necesar ob}inerii Autoriza}iei de Construire
pentru proiectul .,consolidare. recompartimentare, extindere §i supraetajare cladire cu regim de
Tnil Ome 2S+D+P+3E+etajul 4 retras cu funcjiune de locuire colectiva, refacere, Tmprejmuire §i
organizare de execujie in incinta, propuse a fi amplasate pe terenul din str. Lev N. Tolstoi nr. 26,
sector 1’', conform Cerificatului de Urbanism m ;i la comp]etarile
dvs. inregistrate la P.M.B cu nr. 1783482/16.10.2019, 1786049/24.10.2019, 1816960/27.01.2020 §i
la Directia de Mediu cu nr. 11735/17.10.2019. 12060/25.10.2019. 93 1/28.01.2020. va cornunicam
urmatoarele :

1 ) avand Tn vedere documentele depuse la dosar:
-Cerere
-Act de Alipire cu incheiere de Autentincare nr.
-Certificat de Urbanism nr.’ r)

-Clasarea Notificarii m nisi de AgenTia pentru ProtecTia Mediului
-Aviz Comisia Tehnica de Circulajie PMB nr. J + planul anexa
-Extras de Carte Funciara pentru Informare nr
-Procura cu incheiere de Autentificare nr
-Aviz nr. I, emis de Ministerul Culturii
-Aviz nr. £ emis de Ministerul Culturii

-Acord nr. amis de Inspectoratul de Stat in Construc}ii
-Protocol de Plantare nr. 03/03.02.2020, Tncheiat cu AdministraHa Domeniului Public

(

Sector 1

2) a verificarii Tn teren din data de in data de 17.10.2019,
Lev N. Tolstoi, au fost inventaria$ arborii §i arbl
viitoarei constructii

26 din str
edificarea
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3) in conformitate cu cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localita}ilor, republicata, cu modincarile ;i completarile
ulterioare §i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure;ti, avizim:

Defri§me cu extragerea rddacinHor :
- 1 ex. Morus sp.(dud) a 25cm h 6m
Transplantare :

1 ex. Betula pendula (mesteacin ) a 10cm h 2m
6ex. Thuja s. (tuia)
3tufe Rosa sp.(trandafir)
2tufe Syringa wlgaris(liliac)

Lucrarile de defri9are cu extragerea radacinilor §i de transplantare se vor executa pentru
realizarea lucrirrilor de construire prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului pe
care se afla arborii §i arbu§tii, cu marcarea corespunzatoare a zonei de execu{ie a lucrarilor,
evacuTndu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca aleile/caile de acces, luandu-se masuri de prevenire
a accidentelor sau a deteriorarii construc}iilor din jur ;i a rejelelor aeriene.

Menjionam ca proprietarul terenului este raspunzator de siguranja bunurilor ;i a persoanelor
in zona operajiunilor, supravegherea executarii lucrarilor $i de respectarea prevederilor avizului $i a
tehnologiilor de specialitate pdvind execujia defri$adlor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni
conform art.6 alin. 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009. ‘

Lucridle de transplantare se vor executa in perioada optima (primavara, toamna) perioada
propice acestui tip de lucaN. La execu ga operajiunilor de transplantare a arbu;tilor sus menjionaji
se va avea Tn vedere respectarea tuturor tehnologiilor specifice acestor lucrari (asigurarea tasarii
pamantului Tn groapa de transplantare, drenajul gropii unde se va executa transplantarea, tutorarea
§i Tntrejinerea pana la pornirea Tn vegetaUe).

Pentru prinderea materialului dendrologic Tn locajia din str. Lev N. Tolstoi nr. 26, uncle se
va efectua transplantarea, conform Planului de vegeta}ie propus, aveji obliga jia udarii acestuia cel
puTin o perioad3 de vegeta jie pentru asigurarea prinderii iar Tn situaTia in care ace§tia nu se vor
prinde, proprietarul terenului are obligaHa inlocuirii acestora cu material dendrologic din aceia§i
specle

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, in
compensarea arborelui avizat pentru defri$are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ave}i obligaBa
plant&ii a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferin}a trunchiului de 20-28 cm ;i
inal jime corespunzatoare diametrului Tn nmc jie de specie, in perioada optima (toamna anului 2020-
primavara anului 2021), in aliniamentul din str. Elena vacarescu, insa conform prevederilor din
Protocolul de Plantare nr. 03/03.02.2020 incheiat cu Administrafia Domeniului Public Sector (
1, se vor planta 12 ex. arbori.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 ann.5 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anunIa DirecTia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in
teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art.4 din acela;i act
norrnatrv.

Prezentul aviz este conditionat de respectarea tuturor prevederilor §i condiliilor impuse prin
Certificatul de Urbanism nr. din ;, emis de Primaria Municipiului Bucure§ti,
prevederi care au stat la baza instrumentarii solicitadi.

Menjionim cd prezentut ariz a lost ellis in vederea oblinerii Autoriza Pei de Construire.
Nu se vor pune in aphcare defri§area pen an exemplarul de Morus sp. (dud) §i

transplantarea arborelui §i arbu§tilor decat dupd objinerea Autoriza Oe de Construire tn baza
Certificatului de Urbanism prezentat, prezentut aviz find vatabit numai tnsojit de Autoriza jia de
Constrbtire.

Orice modWcare apdrut d in conjinutul actelor depuse pentru instrumentarea dosmutui §i
neanrmjarea acesteia va atrage duI)a sine anutarea prezentului avi&
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Menfionim faptul ci atat proiectantul cat §i beneficiarul proiectului rispund pentru
exactitatea §i veridicitatea datelor, inscrisurilor cuprinse Tn documenta fia depusi la Primiria
Municipiului Bucure§ti- Direc fia de Me(liu, pentru instrumentare.

inainte de punerea in aplicare a prevederUor avizutui, ave Ii obliga Oa de a transmite la
Direc Oa de Mediu, conform la HCGMB nr. 304/2009 (Anexa 3), Autorizajia de Construire cu
planurile anexa vizate spre neschimbare.

in acest sens documentele solicitate vor fi scanate §i transmise la adresa de e-mail:
I'elatiipublice( a,pmh.ro sau folosind link-ul: http://pmb.ro/contact/petitie/petitie.php, menjionand in
cadrul e-mailului numarul §i data prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii §i este valabil numai
inso gt de avizul emis de Ministerul Culturii 9i Identiti gi Na+ionale conform Legii
nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completirile ;i modificirile
ulterioare, pentru arborii situa Ti in zonele protejate.

Transptantare – 1 ex. arbore $i 11 ex. art)u$ti
Defri§are – 1 ex. arbore

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
9 3

Alexandru NICOLAE

IFa

Tntocmit

Expert Vasilic_a„PLE§U

/##

Red : V.P. / 4 ex. – 11.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/prlnraria/directii/dlrectia mcdiu/a\'ize arbori in consultare/avi/e arbori in consultarc.php , pe data de
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI

BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1817697, 1819264,1820461 , -1 835907, 1845540/995, 1116, 1183, 2659, 4333/ly,ImF

cA TRE
Primaria Sectorului 3 - Direcjia Investijii, Achizi Iii 9i invalimant

Serviciul Investijii, Lucrari Publice,
Calea Dude§ti, nr. 191, sector 3

Spre §tiin+a: TESARO KIT Construct S.R.L. Str. Olari, nr. 7 A, cam. 7, sector 2

(Str. Dristorului, nr. 102, sector 3-Gridinija nr. 239)

Referitor la adresele dvs. :
nr.29681/28.01.2020 inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.

1817697/28.01.2020 9i la Directia de Mediu cu nr. 995/29.01.2020, completata cu documentele
anexa la adresa dvs

nr.36692/31.01.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1819264/31.01.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 1116/03.02.2020 si la adresa dvs.

nr.37819/03.02.2020 Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr,
1820461/04.02.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 1183/05.02.2020 si la adresa dvs.

- nr.315284/25.02.2020 Tnreglstrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1835907/30.03.2020 si la Directia de Mediu cu nr. 2659/31.03.2020. si la adresa dvs

- nr.355653/19.05.2020 Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1845540/25.05.2020 9i la Direc+ia de Mediu cu nr. 4333/26.05.2020, adrese prin care solicitaji
avizul Direcjiei de Mediu pentru defri9area a 2 ex. arbori situaji in curtea Gridini+ei nr. 239, Str.
Dristorului, nr. f 02, sector 3, arbori care Tmpiedica edificarea lucrarilor de construire
autorizate prin Autorizajia de Construire r lin 23.01.2020 emisa de Primaria Sectorului 3, va
comunicam urmatoarele

1) in urma analizarii documentelor existente la dosar:
Cerere tip;
Certificat de Urbanism nr
planurile anexa;
Autorizatia de Construire nr. f
planurile anexa;
Autorizatia de desfiintare nr. i
Memoriu tehnic aferent proiectului;
Clasarea notificarii nr. din
Mediului Bucuresti:
Plan de situa;ie propunere AOI, cu marcarea arborilor pentru care este necesara
defri9area 9i a suprafejelor de spatii verzi propuse;
Protocolul de plantare in compensare nr. 355653/19.05.2020

2) a verificarii in teren din data de 17.02.2020 urmare a careia au fost inventariati 2 ex.
arbori - 1 ex. Catalpa sp. (catalpa), 1 ex. Acer sp. (arjar)- care Tmpiedica execu jia viitoarei
constructii .

(

emis de Primaria Sectorului 3, cu

) emisa de Primaria Sectorului 3, cu

emisa de Primaria Sectorului 3,

; emisa de Agentia pentru Protec+ia
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3) potrivit legislajiei specifice, respectiv:
• a prevederilor art.12, alin (1)-(4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i

administrarea spatiilor verzi din intravilanul tocalitatilor, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare;

• a prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protectie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiulut Bucure9ti, avizam: defri9area cu extragerea
ridacinilor pentru un numir total de 2 ex. arbori, dupa cum urmeazi:

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa), D= 20 cm, H= 7 m,
- 1 ex. Acer sp. (artar) D=15 cm, H=6-7 m,

Lucrarile avizate de defrisare si scoatere a radacinilor arborilor se vor efectua sub
supravegherea unui reprezentant al administratorului terenului- Primaria Sectorului 3, pentru a
permite edificarea viitoarelor constructii prevazute in Autorizatia de Construire nr. 52 din
23.01.2020 emisa de Primaria Sectorului 3, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca
caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constructiilor din
jur 9i a rejelelor aeriene.

Precizam ca administratorul terenului pe care sunt situaji arborii este raspunzator de
siguranta bunuritor 9i a persoanelor Tn zona operatiunilor, supravegherea executiei lucrarilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de executie a defri9arilor, Tn caz contrar
aplicandu-se sanctiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, in compensarea arborelui avizat pentru defri9are, aveji obligajia plantirii a 20 ex.
arbori tineri cu balot de pimant, circumferinta minim 20-28 cm, 9i inaltimea corespunzatoare
diametrului Tn functie de specie, in toamna anului 2020- primavara anului 2021, potrivit
Protocolului de plantare in compensare nr. 355653/19.05.2020, 'inregistrat la Primaria
Municipiului Bucure9ti cu nr. 1845540/25.05.2020 9i ta Directia de Mediu cu nr. 4333/26.05.2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveji obligajia de a anunja Direc+ia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren a
plantarilor in compensare. in caz contrar se vor aplica sanctiuni conf. art.4 din acela9i act
normativ.

De asemenea, daca dupa un sezon de vegetatie se constata, de catre un reprezentant
al Primariei Sectorului 3, uscarea materialul dendrologic plantat, TESARO KIT Construct,
conform Protocolului de plantare in compensare nr. 355653/19.05.2020 va asigura Tnlocuirea
acestuia

Proiectantul 9i beneficiarul rispund de exactitatea 91 veridicitatea datelor 9i
inscrisurilor cuprinse in documentajia ce a constituit baza in documentarea 9i elaborarea
prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are: 2 ex. arbori.

(

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Rizvan_MIH/ULESCU
UN

§ef Serviciu Avize qi Acorduri,

Alexandru Nicolae

q4&
intocmit,

Expert, ,TEICU

Red : M.S. /5 ex. /15.06.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http ://www pmb php , pe data 17. !UN. 2990
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direqia de Mediu

Nr.1810335, 1826973/121,1782,4979/ 29 IUN. 20;a

cAT RE,
DI /

Sos, I
7

sector 4

(Teren - str. Nicolae canea nr.55B, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti cu nr.
1810335/08.01.202020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 121/09.01.2020, completata cu
documenta Iia Tnregistrata Ia P.M.B cu nr. 1826973/20.02.2020 9i la Directia de Mediu cu
nr. 1782/21.02.2020, 4979/12.06.2020, prin care solicitaji emiterea avizului de specialitate
pentru interven jia asupra arborelui situat Tn plantatia de aliniament din str.Nicolae canea
nr.55B, va comunicam ca, in urma analizarii documentelor existente la dosar:

Cereri :
Aviz Arhitect sef nr ' , din 01.08.2019 :
Plan9a anexa la PUD vizat spre neschimbare ;
Raport de Informare 9i Consultare a Publicului Drivind aprobare PUD-str.
Nicolae canea nr.55B, sectorul 2 cu nr
Hotarare PUD r - pentru str. Nicolae canea nr.55B, sectorul
2

Adresa Primaria Sectorului 2 privind aprobare PUD
Acord de principiu ’ 14.05.2019- Comisia Tehnica de Llrculatie
Plan anexa. vizat spre neschimbare - Comisia Tehnica de circulatie

09.05.2019 :
Extras de Carte Funciara pentru Informare _ ._„, ,
Certificat de Urbanism -- din 02.12.2019 cu planul vizat spre
neschimbare =
Adresa Directia Patrimoniu –

(

(

serviciu Cadastru CU

Certificat de Mostenitor nr. I _ __ _
Act de Dezmembrare (lotizare) cu Tncheiere de Autentificare

Plan de situatie cu marcarea arborelui ce urmeaza a fi defrisat :
Plan de amenajare spatiu verde:
Autorizatie de Construire
Punctul de vedere al

!in 16.03.2020
Agentiei de Protecjia Mediului Bucuresti

)

Fotografii – 2.
- a analizarii documentajiei 9i, conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i Legea nr. 24/2007,
privind reglementarea 9i administrarea spajiilor veni din intravilanul localitalilor, modificata
9i completata cu Legea nr.47, avizim:

nr.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013. sector 5, Bucure g. Romania
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Defri§area 9i extragerea ridacinilor:
Plantatie de aliniament - str. Nicolae canea nr.55B. Sectorul 2

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) g - 20cm h=3m, Tmpiedica construirea accesului Tn
incinta proprietatii.

Lucrarile avizate se vor executa prin grija dvs. in prezenja unui reprezentant al
A.D.P. Sectorul 2, care va prelua materialul lemnos, rezultat Tn urma defrisarii Tn calitate
de administrator al terenului pe care se afla arborele, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarii construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, respectarea
prevederilor avizului 9i a tehnologiei de specialitate privind execu jia toaletarilor 9i
defri9arilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, in compensarea arborelui avizati pentru defri9are, aveji obligajia plantirii a 6
ex. arbori tineri cu balot de pimant, cu circumferinta trunchiului de minimum 20cm
9i Tnaljimea corespunzitoare acestuia Tn func jie de specie Tn prima perioada optima
de plantare, ’in primavara anului 2021, toamna anului 2022, potrivit Angajamentului de
plantare nr. 121,1782,4979/A/23.06.2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conform art.9 alin.5 din
and in F\t\n nbtrnb+ ; nhl line Oh+; nb aIA nb nb nhl 1 nb+nb n inn nd : nb +IA bAnal : g g J : nb

r

C rea
H.C.G,M.B. nr

nb dni gI FII R 4 D tub & raJA

verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf.
art.4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex., arbore

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
1/ IAILEscuRizvan

9ef Sewiciu Avize gi Acorduri
Alexandru NICOLAE

W (

intocmit: Exp: Pricopi Ani§oara

B'”7,&

1 9. IUN. 2020

Red: P.A./4 ex./23.06.2020
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www pmb.ro/institutii/primarla/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php, pe data de..
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
V

Direcjia de Mediu

Nr. 1846666, 1853881/4485, 5201/29. IUN, 2020

cA T R E:
AGAM DEVELOPMENT SRL

bd. Energeticienilor, nr. 13-15, Corp Administrativ, et. 1, Biroul nr. 2, sector 3
e

(str. Fizicienilor - Plantajia de aliniament, sector 3J

(

Spre 9tiin P:
- Primaria Sectorului 3 - Direcjia Administrarea Domeniului Public - intr. Odobe9ti nr. 5-
7, sector 3

Ca urmare a cererii dvs. Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
nr.1846666/27.05.2020 9i la Direc+ia de Mediu cu nr. 4485/28.05.2020, completata cu documentele
anexa Ia adresa Tnregistrata Ia P.M.B cu nr. 1853880/18.06.2020 gi la Directia de Mediu cu nr.
5201/19.06.2020, prin care solicitaji emiterea avizului de DirectiQi de Mediu, solicitat prin Certificatul
de urbanisr' nr. Certificatul de urbanism r„ 1 ,, emis de Primaria Municipiului
Bucure9ti pentru proiectul “Semaforizare intersectie strada Fizicienilor cu acces Kaufland –Lidl”, va
comunicam urmatoarele:

1) in urma analizarii documentelor existente la dosar:
Cerere tip,
Certificat de Urbanism nr.
Plan de Tncadrare Tn zona 1 :500, 1 :2000,
Contract de vanzare-cumnirare cu 'incheiere de Autentificare
Clasarea Notificirii n 3, Agentia pentru Protectia Mediului Bucure9ti,
Avizul nr. 3, emis de Brigada Rutiera –Directia Generala de Politie a

Municipiului Bucure§ti, cu planurile anexa,
- Avizul nr. J emts de Comisia Tehnica de Circulatie -Directia Transporturi,
PMB, cu planurile anexa,
Avizul Administratia Strazilor Bucuresti
Acord STB,
Avizul tehnic de consultanta preliminara de circulatie nr.
Plan Urbanistic Zonal, , cu Regulament Local de Urbanism aferent Plan

Urbanistic Zonal pt. bd. Energeticienilor nr. 13-15, sector 3
- Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti I
PUZ pt. bd. Energeticienilor nr. 13-15, sector 3,

Memoriu tehnic, /®X
Plan cu marcarea arborilor, £ go -4S
imputernicire AGAM DEVELOPMENT S.R.L. pentru domnul Mihai Aure,(E :J a’ }

(

'18, ernis de Primaria Municipiului Bucure9ti

3 de aprobare a

2 C)a.qIP

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro



i

Protocol de plantare /transplantare nr. 383283/1 1.06. 2020, Tncheiat cu Primaria Sectorului

3, Direc jia Administrarea Domeniului Public, Tnregistrat la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1853880/18.06.2020 9i la Direc+ia de Mediu cu nr. 5201/19.06.2020;

2 ) a verificarii Tn teren din data de 03.06.2020 cand au fost inventariati urmatorii arbori:
Arbori propu9i spre transplantare-domeniul public:

- 7 ex. Platanul sp. (platan), D=7-8 cm, H=5- 6 m - arbori situaji pe domeniul public, in planta+ia de
aliniament, in alveole

Arbori propu9i spre defri9are - domeniul public:
-1 ex. Catalpa sp. (catalpa), D= 45 cm, H= 10-12 m,
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin), D= 20 cm, H= 8-9 m, arbori situat
aliniament, in alveole,

Suprafa$ afectati de edificarea construcjiei:
-11 mp spaTiu verde, alveole.

pe domeniul public, in plantajia de

3) 9i potrivit legislajiei specifice, respectiv:
• a prevederilor art.12, alin (1)-(4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i

administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile 9i completarile
ulterioare;

• a prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spatiilor f
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti,

AVIZAM :
Transplantare pentru un numar total de 7 ex. arbori, dupa cum urmeazi:
-7 ex. Platanul sp. (platan), D=7-8 cm, H=5- 6 m - arbori situaji pe domeniul public, in plantatia de
aliniament, alveole.
Defri9area cu extragerea radacinilor pentru un numir total de 2 ex. arbori, dupa cum
u rmeazi :
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa), D= 45 cm, H= 10-12 m,
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin), arbori situa li pe domeniul public, in plantajia de aliniament, in alveole,

Lucrarile avizate de defri9are 9i scoatere a radacinilor arborilor se vor efectua pentru a
permite edificarea viitoarelor construcjii prevazute in Certificatul de Urbanism nr. 1029F3/28.12.2018
emis de Primaria Municipiului Bucure9ti, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de
acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur 9i a
retelelor aeriene.

Precizam ca proprietarul terenului unde se gasesc arborii este raspunzator de siguranja
bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, privind r
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execujie a defri9arilor, in caz contrar aplicandu-se
sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

PREZENTUL AVIZ ESTE VALABIL CU RESPECTARE A
URMATOARELOR OBLIGATII:

plantarea a 12 ex. arbori tineri cu balot de pamant, circumferinja trunchiului 20-28cm 9i
TIIaljime in functie de specie, in perioada optima de plantare din toamna anului 2020/ primavara
anului 2021, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, in compensarea celor 2 ex. de arborilor avizaji
pentru defri9are, aveti obligatia reprezentant plantarea a 6 arbori pentru un exemplar defri9at,
pentru care beneficiarul prezentului aviz a depus Protocolul de plantare Tn compensare
nr.383283/1 1.06.2020, Tncheiat cu Primaria Sectorului 3 - Directia Administrarea Domeniului Public
9i Tnregistrat la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1853880/18.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu
nr. 5201/19.06.2020.

- amenajarea unei noi suprafete de spa Iii verzi de 11 mp, suprafa@ de spa gu verde
afectati de execujia lucrarilor, conform Protocolului de plantare Tn compensare nr.
383283/1 1 .06.2020.
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La finalizarea proiectului aveti obligatia de a anunja in scris Directia de Mediu Tn vederea
verificarii respectarii prevederilor prezentului aviz.

Mentionarn ca persoanele Tmputernicite care vor efectua recep+ia au obligajia de a verifica
punerea Tn aplicare a obligatiilor prezentului aviz 9i pe toata durata functionarii investitiei de catre
autoritatile competente

Proiectantul 9i beneficiarul rispund de exactitatea 9i veridicitatea datelor 9i
Tnscrisurilor cuprinse in documentajia ce a constituit baza Tn documentarea 9i elaborarea
prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Transplantare: 7 ex.
Defri§are: 2 ex.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. # tI IOL. ZUlu

cA TR E.
Direcjia Generali pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar -

prin dl Stoean Niculae
Str. Luigi Galvani nr.20, Sectorul 2

(Construire gradini+a in str. Peri§ nr.27, Sectorul 2)

Referitor la adresa Directiei Generale Investitii nr.68/21.01.2020 Tnregistrata la
Direc(ia de Mediu cu nr. nr.631/21.01.2020, completata cu documentatia Tnregistrata la
P.M.B cu nr. 1717943/12.03.2019 si la Directia de Mediu cu nr.1884/12.03.2019.
11150/02.10.2019, prin care solicitaji emiterea avizului de specialitate pentru interven jia
asupra arborilor situa Ii in str. Peri9 nr.27, Sectorul 2, va comunicam ca, in urma analizarii
documentelor existente la dosar

Cereri
Aviz nr. 'in 12.06.2018:
Plan anexa PUD =
Raport de Informare §i Consultare a Publicului privind aprobare PUD- str.
Peris nr.27. sectorul 2 cu nr. -/.2018 :
Hotarare PUD ' .07.2018 :
Clasarea Notificarii nr. .09.2018 :
Memoriu Amenajare Peisagistica – str. Peri9
Hotararea nr.151/20.07.2001 privind trecerea unitatilor de Tnva+amant
preuniversitar de stat in administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-
6

Extras de Carte Funciara pentru Informare nr
Certificat de Urbanism din 29.05.2018, cu planurile anexate;
Autorizajia de Construire I '- „P” din 05.04.2019 cu planurile
anexate =
Autorizatia de Construire . , " din 27.12.2018 privind desfiintarea
corpului C4 cu funcjiunea de magazie ;
Plan de situatie cu marcarea arborilor ce urmeaza a fi defri§ati ;
Plan de amenajare spatiu verde;
Fotografii – 2.

a verificarilor Tn teren din data de 17.02.2020:
conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i Legea nr. 24/2007, privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, modificata 9i completata cu
Legea nr.47, avizam:
Defri§are :
CuRe §coala nr.40 – str. Peri§ nr.27, sectorul 2

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals ojetar) a - 20cm h=6m lipite de cladirile care se
dezafecteaza .

(

(
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Lucrarile de defri9are 9i extragerea radacinilor se vor executa prin grija
administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile
de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor
din jur 9i a rejelelor aeriene.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor,
respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de specialitate privind execu jia
toaletarilor 9i defri9arilor, 'in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, in compensarea arborilor avizaji pentru defri9are, aveji obliga jia plantirii a
12 ex. arbori tineri cu balot de pim6nt, cu circumferin fa trunchiului de rninimum
20cm 9i iniljimea corespunzatoare acestuia in func jie de specie Tn prima perioada
optima de plantare, in toamna anului 2020- toamna anului 2022, in curtea viitoarei
gradini+e din str. Peri9 nr.27, potrivit Angajamentului de plantare nr. 631,1884,11150.1/A/
30.06.2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. .
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea F
verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf.
art.4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 2 ex., arbori

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1717943/631,1884,11150.2/ OltUL. 2020

cAT RE,
Direc jia Generali pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar -

prin dl Stoean Niculae
Str. Luigi Galvani nr.20, Sectorul 2

(Construire gradiniji in str. Sportului nr.21, Sectorul 2)

Referitor la adresa Directiei Generale Investitii nr.68/21.01.2020 Tnregistrata la
Direc jia de Mediu cu nr. nr.631/21.01.2020, completata cu documenta jia Tnregistrata la
P.M.B cu nr. 1717943/12.03.2019 si la Directia de Mediu cu nr.1884/12.03.2019,
11150/02.10.2019, prin care solicitaji emiterea avizului de specialitate pentru interven jia
asupra arborilor situaji in str. Sportului nr.21, Sectorul 2, va comunlcam ca, in urma
analizarii documentelor existente la dosar:

Cereri
Aviz r s din 12.06.2018 :
Plan anexa PUD =
Raport de Informare 9i Consultare a Publicului privind aprobare PUD - str.
Sportului nr.21, sectorul 2, r ')7.2018 ;

- Hotarare PUD D7.2018;
- Clasarea Notificarii 3.09.2018 ;

Memoriu Amenajare Peisagistica – str. Sportului
Hotararea nr.151/20.07.2001 privind trecerea unitalilor de Tnvalamant
preuniversitar de stat in administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-
6

Extras de Carte Funciara pentru Informare ,,..__
Certificat de Urbanism r ' din 26.07.2017, cu planurile anexate;

- Adresa Comisia Tehnica de Circulatie /17.10.2018.
Acordul de principiu '/30.05.2018, Comisia Tehnica de Circulatie
privind PUD;
Certificat de Urbanism , ” din 02.08.2018, pentru desfiinjare
gradini@ din incinta imobilului din str. Sportului nr.21 ;
Autorizatia de Desfiintare din 27.12.2018 privind
desfiintarea constructiei existente;
Autorizatia de Construire -" din 11.03.2019 cu planul vizat spre
neschimbare;
Adresa nr. 28.11.2019 - Agenjia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti ;
Plan de situatie cu marcarea arborilor ce urmeaza a fi defri§ati ;

- Plan de amenajare spa liu verde;
Fotografii – 3.

a verificarilor Tn teren din data de 17.02.2020;
conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i Legea nr. 24/2007, privind reglementarea 9i

(

(
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administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, modificata 9i completata cu
Legea nr.47, avizim:
Defri§are :
CuRe §coala nr.32 – str. Sportului nr.21, sectorul 2

- 2 ex. Robinia sp. ( salcam) O - 20cm h=6m, Tmpiedica acesul pietonal Tn curtea
gradini+ei ,

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) a - 30cm h=10m.
Lucrarile de defri9are 9i extragerea radacinilor se vor executa prin grija

administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile
de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor
din jur 9i a rejelelor aeriene.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
executiei lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor,
respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de specialitate privind execu jia
toaletarilor 9i defri9arilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, in compensarea arborilor aviza li pentru defri9are, aveji obliga jia plantarii a
18 ex. arbori tineri cu balot de pimant, cu circumferin ja trunchiului de minimum
20cm 9i inaljimea corespunzitoare acestuia Tn func jie de specie Tn prima perioada
optima de plantare, 'in primavara anului 2021, toamna anului 2021, in curtea viitoarei
gradinije din str. Sportului nr.21, potrivit Angajamentului de plantare nr.
631 , 1884, 111 50.2/A/30. 06.2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verificarii Trl teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aptica sancjiuni conf.
art.4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 3 ex., arbori.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1717943/631,1884,11150.3/ 0 i }UL. 2020

cAT RE,
Directia Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar -

prin dl Stoean Niculae
Str. Luigi Galvani nr.20, Sectorul 2

(Construire gradini+a 'in str. §tiucii nr.54, Sectorul 2)

Referitor la adresa Directiei Generale Investitii nr.68/21.01.2020 Tnregistrata la Direcjia
de Medlu cu nr. nr.631/21.01.2020, completata cu documentajia Tnregistrata Ia P.M.B cu nr.
1717943/12.03.2019 9i la Directla de Mediu cu nr. 1884/12.03.2019, 11150/02.10.2019, prin care
solicitaji emiterea avizului de specialitate pentru interven jia asupra arborilor situaji in str. §tiucii
nr.54, Sectorul 2, va comunicam ca, in urma analizarii documentelor existente la dosar:

Cereri
Aviz nr din 12.06.2018 :
Plan anexa PUD – str. Stiucii nr.54. sectorul 2:
Raport de Informare si Consultare a Publicului privind aprobare PUD- str. Stiucii

nr.54, sectorul 2, nr. ': 0.07.2018 :
Avtz pentru PUD nr din 12.06.2018 ;
Hotarare PUD nr. ' . .2018, pentru str. §tiucii nr.54, sectorul 2;
Ctasarea Notificarii nr. 92.05.2018 ;
Memoriu Amenajare Peisagistica – str. §tiucii nr.54;
Hotararea nr.151/20.07.2001 privind trecerea unitalilor de Tnvatamant
preuniversitar de stat in administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6 ;
Extras de Carte Funciara pentru Informare ' > ;
Certificat de Urbanism nr . I” din 11.09.2017, cu planul anexat vizat spre
neschimbare;
Adresa Comisia Tehnica de Circulatie . 10.2018
Acordul de principiu . 30.05.2018, Comisia Tehnica de Circula+ie privind
PUD

Certificat de Urbanism nr din 02.08.2018, pentru desfiinjare gradini@
din incinta imobilului din str. Sportului nr.21 ;
Autorizajia de Desfiinjare nr din 27.12.2018 privind desfiinjarea
constructiei existente:
Autorizatia de Construire 11

neschim bare :
Adresa nr. t.12.2019 - Agentia pentru Protecjia Mediului Bucure9ti ;
Plan de situatie cu marcarea arborilor ce urmeaza a fi defrisati :
Plan de amenajare spatiu verde;
Fotografii – 11.

a verificarilor Tn teren din data de 17.02.2020;
conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i Legea nr. 24/2007, privind reglementarea 9i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, modificata 9i completata cu Legea nr.47, avizim:
Defri9are gi extragerea radicinilor:
CuRe - str. §tiucii nr.54, sectorul 2,

- 8 ex. Robinia sp. ( salcam) a- 20-30cm h=7-10m,

(

}
din 11.03.2019 CU planul vizat spre
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- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a - 20cm h=4m,
- 6 ex. Prunus sp. (corcodu9) a -15- 25cm h=5-7m,
- 1 ex. Morus p. (frasin) a -17= 4m.

Total = 16 ex arbori.
Transplantare :

- 1 ex. Magnolia sp. (magnolia) a -10cm h= 4m,
- 2 ex. Prunus sp. (corcudu§) a -10crn h=1,50m,
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) a -12cm h=lm,
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) a -10cm h=2m.

Total = 5 ex. arbori.
Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se

afla arborii, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri
de prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor din jur 9i a rejelelor aeriene, astfel:

- transplantarea se va efectua perioada de repaus vegetativ a arborilor (prirnavara –
toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora, in curtea viitoarei gradinite din str.
Stiucii nr.54, luandu-se masurile necesare asigurarii prinderii materialului dendrologic
(udat.tutorat, etc.);

- defri9area 9i extragerea radacinilor se vor efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic
tanar.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, respectarea
prevederilor avizului 9i a tehnologiei de specialitate privind execu jia toaletarilor 9i defri9arilor, in
caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, in compensarea arborilor avizaji pentru defri§are, aveji obliga jia plantirii a 96 ex.
arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de minimum 20cm gi
iniljimea corespunzitoare acestuia Tn func jie de specie din care: 16 ex. arbori Tn loca;ia din
str. Stiucii nr.54, sectorul 2, iar restul de 80 ex. arbori se vor planta Tn unitalile de invalamant din
reteaua de stat de Tnvatamant a sectorului 2, in prIma perioada optima de plantare, in toamna
anului 2020, toamna anului 2022, conform Angajamentului de plantare nr. 631,1884,11150.3
/A/30.06. 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveji
obllga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren a
plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art.4 din acela9i act
normativ

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrisare –1 6 ex. arbori

Transplantare – 5 ex., arbori.

(

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1848078, 4603/1853747, 5190/1838105, 3044/ 1833559, 2331/ 183370, 447P8 UL aD

cATRE
S.C. MILLSTONE RESIDENTIALS S.R.L.

§os. Bucure9ti-Ploie9ti nr. 73-81, Bl. Victoria Park Office Building , cladirea 2, Camera
C06, Sector 1, Bucure9ti

Domnului I
e-mail :

(
( Str. Virgiliu nr. 21-23, sector 1)

Referitor la adresele dvs., inregistrate la Primaria Municipiului Bucure$i cu m.
1848078/29.05.2020, nr. 1853747/18.06.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 4603/02.06.2020,
5190/19.06.2020, completare la adresele dvs. inregistrate la Primaria Municipiului Bucure$ti cu m.
1813370/16.01.2020, nr. 1833559/06.03.2020, nr. 1838105/15.04.2020 ;i la Direc Oa de Mediu cu

nr. 447/17.01.2020, nr. 2331/09.03.2020. nr. 3044/15.04.2020, prin care solicitad emiterea avizului
de specialitate, conform prevederilor din Certificatul de Urbanism m M

, emis de Sectorul 1 al Municipiului Bucure§ti in scopul : „ construire imobil funcliune

mixta-locuinje, birouri §i servicii , cu regim maxim de inal Ome 2S+P+5 E+6Er, Tmprejmuire §i
organizare de ;antier”, pe terenul din str. Virgiliu m. 21-23, sector 1, va comunicam urmatoarele:(

• in urma analizarii documentelor existente la dosar:
Cerere

Extras de Carte Funciara pentru Informare Nr.
Contract de vanzare – Cumparare cu incheiere de Autentificare nr.
Certificat de Urbanism nr. emis de Sectorul I al

Municipiului Bucure§ti
Aviz Comisia Tehnica de Circulatie nr

Decizia Etapei de incadrare nr. din
Mediului Bucure§ti,
Plan Urbanistic Zonal- Str. Virgiliu nr. 21-23 , Sector 1, Bucure$ti
Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure§ti nr.
aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Virgiliu nr. 21-23 sector 1, Bucure§ti
Aviz Arhitect §ef nr. , pentru PUZ-Strada Virgiliu Nr. 21-23, Sector 1
Clasarea Notificarii m }, emisa de Agen}ia pentry Prptec}ia Mediului -
Bucure§ti,

)misa de Agen jia pentru Protec jia

privind
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Aviz nr

Municipiului Bucure§ti
Protocol de Plantare nr. din data de

a veriacarii efectuate pe teren, in data de 22.04.2020, in care au fost inventariaTi arborii
care impiedica realizarea imprejmuirii terenului

• in conformitate cu prevededle din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ;i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modifieRile §i completarile
ulterioare;

• in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec ge a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, avizim :

Defri§area cu extragerea ridicinilor pentru urmitorii arbori:
- 2ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) a 30-40 cm, h12m
- lex. Acer sp. (arTar) multitulpinal 015-25 cm, h 12m

Lucrarile avizate de defri§are §i scoatere a radacinilor arbodlor se vor efectua pentru a permite
edificarea viitoarei imprejmuiri a imobilului, cu personal specializat/autorizat, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construc}iilor din jur §i a rejelelor aeriene.

Precizam ca proprietarul terenului unde se gasesc arborii este raspunzator de siguranja
bunurilor §i a persoanelor Tn zona operaliunilor, supravegherea execuliei lucrarilor, privind f
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu Ue a defri§arilor, in caz contrar aplicandu-se
sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, beneficiarul prezentului aviz are
urmitoarele obliga gi:

• conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, in compensarea celor 3 ex, arbori aviza}i pentru
defri§are, arbori care impiedica realizarea lucrarilor de imprejmuire ale imobilului, aveji
obliga jia plantarii a 18 ex. arbori tineri cu balot de pamant, circumferin@ trunchiului 20-
28cm §i inal jime in func(ie de specic, astfel: 7 ex. arbori tineri pe terenul din str. Virgiliu
nr. 21-23 conform planului de amenajare depus la dosar §i a Angajamentului de Plantare
nr. 3044, 2331, 447/2020, in perioada optima de plantare din primavara –toamna anului
2021 §i ll exemplare arbori tineri, in perioada optimi de plantare din toamna anului
2020, in aliniamentul din str. Bihor ( 8 ex. arbori) ;i in aliniamentul din §os.
Orhideelor x Bd. Dinicu Golescu( 3 ex. arbori) conform Protocolului de Plantare nr.
21/16.06.2020 incheiat cu Administratia Domeniului Public Sector 1.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 ahn.5 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave$ obligatia de a anun}a Directia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii r
in teren a realizadi plantarii in compensare, conform prezentului aviz. In caz contrar se vor aplica
sanctiuni conf. art.4 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Prezentul aviz este condijionat de respectarea tuturor prevederilor din PUZ –str.
Virgiliu nr.21-23, aprobat pan H.C.G.M.B. nr. insojite de Avizul Arhitectului
$ef nr. ’, prevederile 9i condijiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr.

din emis de citre Primiria Municipiului Bucure§ti, prevederi
care au stat la baza instrumentirii solicitirii, cu privire la respectarea procentului de spajii
verzi previzut a se amenaja, precum §i repartizarea lui, conform reglementirilor din
documentajiile urbanistice mai sus men+ionate.

Menjionam cd prezentut aviz a fost emis tn vederea objinerii Autoriza$ei de Constr IItre.
Nu se vor pune in aplicare defri§drile pentru cele 3 ex. arbori decat dupa oblinerea

Autoriza$e de Construire in bala Certificatului de Urbanism prezentat, prezentul aviz fUnd
valabit numai ’insojit de Autorizajia de Cons awire.

Orice modifcare aparuti in confnatal actetor depuse pentru instrumentarea dosarului §i
neanunjarea acesteia va atrage dupd sine anularea prezentului avi&

emis de Ministerul Culturii -Direc}ia pentru Cultura a
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inainte de punerea tn aplicare a prevederUor avizului, aveji obliga jia de prezenta la
Direc jia de Mediu, conform la HCGMB nr. 304/2009 (Anexu 3), Autorizatia de Construire cu
planurile anexa vizate spre neschimbare. Acestea se vor depune la Registratura Primariei
Municipiului Bucure$ti din B-duI Regina Elisabeta m. 42, sector 5 sau pe adresa de e-mail:
relatiipublice(apmb.ro

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are: 3 ex. arbori

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

m'
Tntocmit

Expert Vasilica PLESU
F L A

Od IULRed : I : /’. Sex. 02.07.2020 pre:untIll owl a FIst ptrb;taI pc SIte-ul IiLIB
http-“'ww\\ pmhr p'’in$tltplii“pnmBna.dirgctii'dlrectlp medlu avt7e arbori in consult,Ire avize artlorI in cpn$ultare php9 pe data de

2020

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro



V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N1 ;m2 b5 ;2
cA T R E.

Asocia jia pentru Protejarea Patrimoniului
lstoric qi Cultural prin reprezentant autorizat ,

Str. Plantelor nr.4, Sectorul 2

Spre 9tiinta :
- A.D.P. Sectorul 2
Sos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr.1854286/19.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr.5264/22.06.2020, completare la
adresa Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1797230/28.11.2049 9i la Direcjia de Mediu cu
nr.13262/29.11.2019, prin care solicitati emiterea avizului de specialitate pentru
intervenjia asupra arborelui situat in curtea imobilului din str. Plantelor, nr.4, sector 2 va
comunicam urmatoarele

1. in urma analizarii documentelor existente la dosar:
- Cerere tip;
- Delega+ie 10.10.2017;
- Cerificat de Urbanism

Municipiului Bucure§ti cu planurile anexa;
Autorizatie de Construire din 08.02.2019:
Clasificarea Notificarii r /10.10.2017:
Acord emis de Inspectoratul de Stat in Construe Iii
Aviz Constructie/ Demolare din 17.10.2017:
Aviz nr. 20.10.2017 emis de Administratia Domeniului Public, Sector 2:
Aviz n ’ din 05.10.2017, emis de primaria Sectorului 2;
Aviz nr emts de Ministerul Culturii 9i Identitalii Najionale privind

lucrarile de conservare- resturare a stucaturilor de la imobilul din str. Plantelor nr.4:
- Aviz r ,/19.12.2019 emis de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

privind restaurare, consolidare, protec jia 9i conservarea imobilului din str. Plantelor nr.4;
- Aviz r v2018 emis de Ministerul Culturii 9i Identitalii Najionale privind

lucrarile de conseware- restaurare a componentelor artistice de la imobilul situat Tn str.
Plantelor nr.4;

- Contract de vanzare Cumparare cu
28.05.2015

2. La verificarea efectuata Tn teren Tn data de 15.01.2019. la adresa sus
menjionata s-a constatat existenja unui arbore 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=11m,
prezinta sistemul radicular pargal dezvoltat la suprafa+a solului, lipit de gardul imobilului,
la o distanta de cca. 50cm fata de imobil, iar Tn urma lucrarilor de restaurare,
consolidare, protecjia 9i conservarea imobilului, sistemul radicular a fost afectat.

Conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i Legea nr. 24/2007, privind reglementarea 9i

din 25.09.2017, errlls de Primaria

).11.2018;

(

'incheiere de Autentificare r I din
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administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, modificata 9i completata cu
Legea nr.47, avizam:
Defri§area §i extragerea ridacinilor:
Curte imobil cu nr.4

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) g=35cm h=11m, prezinta sistemul radicular partial
dezvoltat la suprafaja solului, lipit de gardul imobilului, la o distanta de cca. 50cm fata de
imobil, iar Tn urma lucrarilor de restaurare, consolidare, protecjia 9i conservarea
imobilului, sistemul radicular a fost afectat

Lucrarile de defri9are 9i extragerea radacinilor se vor executa prin grija
administratorului legal al terenului pe care se afla arborele, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile
de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor
din jur 9i a rejelelor aeriene.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de
supravegherea execujiei lucrarilor, siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona
operajiunilor, respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de specialitate privind
execu jia defri9arilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, in compensarea arborelui avizat pentru defri9are, aveji obligajia plantirii a 6
ex. arbori, in perioada optimi de plantare, astfel:

- respectarea prevederilor din Protocolul de plantare nr.12517/16.06.2020,
'incheiat cu Administratia Domeniului Public, Sectorul 2

- care cuprinde obligatia plantarii a 6 exemplare arbori tineri cu balot de
pamant, cu circumferin}a trunchiului de 20-28cm, misurata la inillimea de 1m de
la bazi 9i iniljimea exemplarului corespunzitoare circumferin fei in funcjie de
specle.

Nerespectarea celor mentionate Tn prezentul aviz, va fi sanctionata conf. art.4
lit.b din H.C.G.M.B.nr.304/20C)9 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti.

Avizul de specialitate emis de catre Directia de Mediu - P.M.B. – Serviciul Avize si
Acorduri este valabil, numai Tnsotit de avizul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 1 ex., arbore,

r

r

$ef Sewiciu Avize 9i Acorduri
Alexandru NICOLAE

qb
intocmit: Exp9rl,Pricopi Ani§oara

&qruZ£ o i IUL. 2020
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/instRutii/primaria/directit/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php, pe data de

Red: P.A./5 ex.01.07.2020
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1847249/4568 (1832264/2159;1791054/12642; 1785841/12056; 1780826/1 1447;3838/1733882;

2712/}%8b5/7;/;Z}238+5)/ O&lUL 2020

cAT RE.
S.C. NOR REAL ESTATE S.R.L.

B-duI Dimitrie Pompei nr.5-7,
Hermes Business Campus, HBC (cladtrea C), et. 1, camera 3, sector 2

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. imputemicit
Splaiul Independenjei nr. 291-293, etaj 14, sector 6

E-mail .

(Teren situat Tn B-duI Expozijiet nr. 1- 1 C, Sectorul 1)

(

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1847249/28.05.2020 9i la
Directia de Mediu cu nr. 4568/29.05.2020, prin care reveniti cu completari la solicitari le Tnregistrate anterior la
Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1791054 din 08.11.2019;1785841 din 24.10.2019;1780826 din
09.10.2019;1733882/07.05.2019;1725168/04,04.2019; 1702815/29.01.2019 ; 1832264/03.03.2020 ;i la
Direc jia de Mediu cu nr. 12642/11.11.2019, 12056/25.10.2019; 11447/10.10.2019, 3838/08.05.2019;
2712/05.04.2019; 575/30.01,2019, 2159/04.03.2020 in care solicita li emiterea avizului de specialitate, pentru
dezafectarea materialulut dendrologic situat pe terenul din B-duI Expozitiei nr.1-lC, sectorul 1, in vederea
construirii unui .imobil multifunctional (birouri, comeR, administratie) alcatuit din CORPUL A cu regim de
inaljime variabil 3S+P+12E+Eth, 3S+P+18E+Eth §i CORPURILE B1 91 B2 cu regim de TnaljIme
3S+P+7E+Eth. inclusiv instala{iile interioare aferentn -i tm-"'im''i''' +erenului", conform Certificatului de
Urbanism nr. nr. ' ’(cu prelungirea valabilitalii parla la
05.07.2020) 9i Autorizajiei de construire nr .2019, va comunicam urmatoarele

1. Ca urmare a analizarii documentelor existente la dosar

- Contract de vanzare cumparare autentificat sub nr.
- Procura nr. pentru imputernicire VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. ;
- Extras de Carte funciara pentru informare nr,
- Extras de Carte funciara pentru informare nr.
- Extras de Carte funciara pentru informare nr.
- Extras de Carte funciara pentru informare nr.
- Extras de Carte funciara pentru informare nr.
- HCGMB nr. 179/21.04.2008 pentru aprobare PUZ – Bd. Expozitiei nr. 1, sector 1 ;
- Aviz de Urbanism nr. 1/1/4/17.01.2007 pentru PUZ - Bd. Expozitiei nr. 1, sector 1
- Aviz de mediu al ARMB nr. 2274/157/17.09.2007 pentru PUZ - Bd. Expozitiei nr. 1, sector 1 ;
- Aviz al Comisiei de coordonare al PMB pentru PUZ - Bd. Expozijiei nr. 1. sector 1 ;
- Aviz Comisia tehnica de circulatie nr. 1502/4753/19.03.2007;
- Plan9a de reglementari scara 1:1000, anexa la PUZ – Bd. Expozijtei nr, 1, sector 1 ;
- Memoriu tehnic de arhitectura - faza D.Th.A.C.
- Avizul Arhitectului 9ef nr.7/8/10.04.2013 pentru PUD B-duI Expozijiei nr. 1-lC ,
- Avizul Arhitectului 9ef nr.7/9/10.04.2013 pentru PUD B-duI Expozijiei nr. 1 K-1 L;
- HCLS 1 nr. 69/25.04.2013 pentru aprobare PUD B-duI Expozijiet nr. 1-lC9i PUD B-duI

Expozitiei nr. 1 K-1 L
- Plan9a de reglementari anexa la PUD B-duI Expozi+iei nr. 1-lC ,
- Plan9a de reglementari anexa la PUD B-duI Expozijiei nr. 1 K-1 L,
- Avizul Ministerului Culturii nr. 2565/23.01.2019 la faza PUD;

(

Decizia Etapei de Tncadrare nr. 150/1 1 .12.2018 la faza PUD B-duI Expozil
nr. 1 K-1 L cu planul anexa vizat spre neschimbare

luI Expozijiei

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5. Bucure gti, Romania
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Certificat de Urbanism nr. (cu prelungirea valabilitalii pana la
05.07.2020) cu planurile anexa scara 1 :2000; 1:500
Certificatul de Urbanism nr. , cu planurile anexa scara 1:2000; 1:500:
Avizul Comisiei Tehnice de Circulajie nr. cu plan9ele anexa vizate spre neschimbare;
Avizul Brigazii de Poli+ie Rutiera nr. cu plan9ele anexa vizate spre neschimbare;
Avizul Arhitectului 9ef nr. 137/19.11,2019 pentru modificare PUD – B-duI Expozitiei nr. 1-1 C, sector 1
„Construire complex multifunc\tonal – birouri, comer{, adrninistrajie Subzona A - Corp 1-3S+P+18E, Corp
2-3S+P+12E, Corp 3-3S+P+1 E, Subzona B-Corpurile 1,3-3S+P+7E, Corpurile 2,4-3S+P+3E ;
Plan9a de reglementari anexa la PUD modificator B-duI Expozitiei nr. 1-lC;
Memoriu tehnic pentru PUD modificator B-duI Expozijiei nr. 1-lC;
Planul Urbanistic de Detaliu modificat pentru B-duI Expozi}iei nr. 1-lC, sector 1 'aprobat prin HCLS 1 nr,
412/28.1 1.2019;
Plan9a de reglementari urbanistice anexa la PUD modificat aprobat prin HCLS 1 nr. 412/28.11.2019;
Adresa Agenjiei Najionale pentru Protec;ia Mediului nr. 15580/31.07.2019 care a stat la baza aprobarii
modificarii Planului Urbanistic de Detaliu din B-duI Expozitiie nr. 1-10, sector 1 prin HCLS 1 nr.
412/28.1 1 ,2019:
Aviz tehnic de consultanta preliminara de circutatie nr. 1130/14.10.2019 – PMB- Directia Proiecte Urbane
care a stat la baza aprobarii modificarii Planutui Urbanistic de Detaliu din B-duI Expozijtie nr. 1-lC, sector
1 pnn HCLS 1 nr. 412/28.11.2019;
Avizul Comisiei Tehnice de Circulajie nr. 9i plan9a anexa a acestuia menjionat Tn
Avizul Arhitectului Sef nr. 137/19.11.2019:
Avizul Ministerului Culturii 9i Identita;ii Najionale nr. care a stat la baza aprobari
modificarii Planului Urbanistic de Detaliu din B-duI Expozijiie nr. 1-lC, sector 1 prin HCLS 1 nr.
412/28. 1 1.2019:

Autoriza Via de construire nr. cu planul anexa vizat spre neschimbare;
Planul de amenajare peisagistica aferent viitoarelor construc;ii;
Protocolul pentru plantare in compensare nr. , Tncheiat Tntre S.C. NOR
REAL ESTATE S.R.L. cu adresa in B-duI Dimitrie Pompei nr. 5-7, cladirea C, cam 3, sector2
9i Administrajia Lacuri Parcuri 9i Agrement cu sediul Tn §os. Bucure9ti Ploie9ti nr. 8B, sector 1
pentru plantarea a 381 ex. arbori unde sunt specificate tocajiile Tn care vor fi efectuate plantarile de
arbori
Contract de furnizare a materialului dendrologic Tn baza Protocolului de plantare 9i conditiile
de Tntretinere ate acestuia
Fotografii ale arborilor pentru care se solicita defri9area

(

A verificarilor efectuate pe teren Tn data de 15.05.2019 9i 15.10.2019;

2. in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea 9i admlnistrarea spajiilor verzi din
intravilanul localitalilor, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiitor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, se avizeaza

Defri;are cu extragerea radacinilor pentru materialul dendrologic care Tmpiedica efectuarea lucrarilor de
construire, accesul auto pe proprietate 9i organizarea de ;antier in incinta proprieta Iii dupa cum urmeaza
Latura proprietalii spre B-duI Expozijiei – arbori situa li la limita cu gardul

- 27 ex. Gleditshia sp. (gladila) a 30-50cm. h 5-14m (unele exemplare fiind bi §i multitulpinale)
Latura proprietalit spre Universitatea Romano - Americana .

- 11 ex. Tilia sp. (tei) a 40-50cm, h 9-12m (2ex. sunt in declin biologic prezentad scorburi deschise pe
trunchiuri)

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 3C)cm, h 4,5m, uscat Tn procent de 85%
Total - 39 ex. arbori

(

Lucrarile de defri9are cu extragerea radacinilor se vor efectua pentru a permite edificarea viitoarelor
construc;II prevazute in Autorizatia de construire nr. 638/08.E/49684/23.12.2019 (cu planul anexa vizat spre
neschimbare), evacuandu-se masa lernnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur 9i a rejelelor aeriene

Precizam ca proprietarul terenului pe care se afla arborii este raspunzator de siguran{a bunurilor 9i a
persoanelor in zona operatiunilor, supravegherea executiei lucrarilor, privind respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execu;ie a defri9arilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conforrn art. 6, pct. 8
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protec jie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti Tn compensarea arborilor avizati pentru
defri9are, in calitate de proprietar al terenului din B-duI Expozijtei nr. 1-lC, aveti obliga jia plantarii a 381 ex.
arbori tineri cu balot de pimant cu circumferinja trunchiului de 20-28cm masurata la inaljimea de 1m de la
baza 9i Tnaljimea exemplarului corespunzatoare circumfertnjei in func jie de specie (raport de 10:1 pentru
arborii viabili, conform Tncadrarii urbanistice 9i de 1:1 pentru arborele uscat), in perioada optima de plantare
din toamna anutui 2020 in loca+iite menjionate in Protocolul de plantare nr. 5132/23.04.2020 incheiat cu
Administrajia Lacuri Parcuri 9i Agrement

La finalizarea Iucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009, S.C.
NOR REAL ESTATE S.R.L. are obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art.4 din acela9i act
norrnativ.Totodata aveji obliga{ia de a transmite Direcjiei de Mediu o copie a Procesului verbal de plantare
incheiat Tntre S.C, NOR REAL ESTATE S.R.L. si ALPAB

Tinand cont de
incadrarea terenului din B-duI Expozijtei nr. 1- IC, in Planul de Urbanism General (caracterul
zonei) in CBI – Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate care
stabile9te:
- “Spajiile neconstruite qi neocupate de accese §i trotuare de garda vor fi inierbate qi plantate
cu un arbore la fiecare 10C)mp",
- "in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb 10 arbori Tn perimetrul propriu sau Tn
spajiile plantate publice din proximitate",
- “Parcajele amenajate Ia sol vor fi plantate cu minim un arbore Ia 4 ma§ini §i vor fi Tnconjurate
de un gard viu de 1,2 metri TIIaljime"(

• prevederile HCGMB 234/2010 in care se specifica: “Aprobarea pentru realizarea oricarei
construc+ii noi pe suprafeje mai mari de 1000 mp, va fi condijionata de amenajarea unui
spajiu verde cu suprafala de cel pujin 30% din suprafa+a totala a parcelei afectata proiectutui,
din care cel pujin 2/3 va fi pe sol, tar restul va avea asigurata o grosime a solului care sa
permita dezvoltarea vegetajiei de talia arbu9tilor, 9i condi+ii de drenare a excesului de
umiditate

va facem cunoscut ca pe langa obliga jia plantarilor Tn compensare in vederea repararii prejudiciului
adus mediului prin defri9area arborilor care Tmpiedica edificarea lucrarilor de construire, va revine 9i obligatia
respectarii obiectivelor menjionate Tn reglementarile urbanistice specificate mai sus pentru terenul din B-duI
Expozi+ei nr. 1-lC, reglementari care au stat la baza obtinerii Autorizatiei de construire nr. 638/ 08.E/49684
din 23.12.2019

Orice modificare apiruta in conjinutul actelor depuse pentru instrumentarea dosarului 9i
neanunjarea acesteia va atrage dupi sine anularea prezentului aviz.

Menjionam faptul ca atat proiectantul cat 9i beneficiarul proiectului raspund pentru exactitatea
9i veridicitatea datelor, inscrisurilor cuprinse in documenta jia depusa la Primiria Municipiului
Bucure9ti-Direcjia de Mediu.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri$are : 39 ex. arbori care Tmptedica realizarea proiectului (din care lex. uscat 85%)

(

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

gLc"
intocrnit: Exp. Tudora BUILA

Red. TB/4 ex.A)3.07.2020 prezentul avlz a fost postat pe SIte-ul PMB
http //www pmb ro/lnstltutll/prlmarla/dlrectll/dlrectla_medlu/avlze_arborljn_consultare/avlzo_arborl_ln_consultaro php , pe data de

/Iyz'at
OR IUL 70in
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1847249/4568 ( 1832264/2159; 1791054/12642; 1785841/12056; 1780826/1 1447;3838/1733882;
2712/1 725168; 575/1722815)/

08. IUL_ 2020
cA rR E,

S.C. NOR REAL ESTATE S.R.L.
B-duI Dimitrie Pompei nr. 5-7,

Hermes Business Campus, HBC (cladirea C), et. 1, camera 3, sector 2
VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. imputemicit

Splaiul Independenjei nr. 291-293, etaj 14, sector 6
E-mail .

(Teren situat Tn B-duI Expozijiei nr. 1- 1 C, Sectorul 1 )

(

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1847249/28.05.2020 9i la
Direcjia de Mediu cu nr. 4568/29.05.2020. prin care reveniti cu completari la solicitarile Tnregistrate anterior la
Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr. 1791054 din 08.11.2019;1785841 din 24.10.2019;1780826 din
09.10.2019;1733882/07.05.2019;1725168/04.04.2019; 1702815/29.01.2019 ; 1832264/03.03.2020 9i la
Direc jia de Mediu cu nr. 12642/11.11.2019, 12056/25.10.2019; 11447/10.10.2019, 3838/08.05.2019;
2712/05.04.2019; 575/30.01.2019, 2159/04.03.2020 in care solicitaji emiterea avizului de specialitate, pentru
dezafectarea materialului dendrologic situat pe terenul din B-duI Expozitiei nr.1-lC, sectorul 1, in vederea
construirii unui .imobil multifunctional (birouri, comeR, administratie) alcatuit din CORPUL A cu regim de
inaltime variabil 3S+P+12E+Eth, 3S+P+18E+Eth 9i CORPURILE B1 qi B2 cu regim de TIIaljime
3S+P+7E+Eth. inclusiv instalatiile interioare aferentn qi Im-'''im"i'n' +erenului", conform Certtficatulu i de
Urbanism nr. nr. ' ’(cu prelungirea valabilita;ii pana la
05.07.2020) 9i Autorizajiei de construire nr ,2019, va comunicam urmatoarele:

1. Ca urmare a analizarii documentelor existente la dosar

- Contract de vanzare cumparare autentificat sub nr.;
- Procura nr. pentru imputernicire VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. ;
- Extras de Carte funciara pentru tnformare nr.
- Extras de Carte funciara pentru informare nr.
- Extras de Carte funciara pentru informare nr,

Extras de Carte funciara pentru informare nr,
Extras de Carte funciara pentru informare nr.

- HCGMB nr. 179/21,04.2008 pentru aprobare PUZ – Bd. Expozijiet nr. 1, sector 1
- Aviz de Urbanism nr. 1/1/4/17.01.2007 pentru PUZ – Bd. Expozijiei nr. 1, sector 1 ;
- Aviz de mediu al ARMB nr. 2274/1 57/17.09.2007 pentru PUZ – Bd. Expozitiei nr. 1
- Aviz al Comisiei de coordonare al PMB pentru PUZ – Bd. Expozitiei nr. 1, sector 1 ;
- Aviz Comisia tehnica de circulatie nr. 1502/4753/19.03.2007;
- Ptan9a de reglementari scara 1:1000, anexa la PUZ – Bd. Expozt+iei nr. 1, sector 1
- Memoriu tehnic de arhitectura – faza D. Th. A.C
- Avizul Arhitectului 9ef nr.7/8/10.04.2013 pentru PUD B-duI Expozijiei nr. 1-lC ,
- Avizul Arhitectului 9ef nr.7/9/10.04.2013 pentru PUD B-duI Expozijbei nr. 1 K-1 L
- HCLS 1 nr. 69/25.04.2013 pentru aprobare PUD B-duI Expozitiei nr. 1-lC9i PUD B-duI

Expozijiei nr. IK-ll ;
- Plan9a de reglementari anexa la PUD B-duI Expozijiei nr. 1-lC ,
- Plan9a de reglementari anexa la PUD B-duI Expozitiei nr. 1 K-1 L,
- Avizul Ministerului Culturii nr. 2565/23.01.2019 la faza PUD:
- Decizia Etapei de incadrare nr. 150/1 1.12.2018 la faza PUD

nr. 1 K-1 L cu planul anexa vizat spre neschimbare,;

sector 1

.IC gi B-duI Expozitiei
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Certificat de Urbanism nr. (cu prelungirea valabilita;ii pana la
05.07.2020) cu planurile anexa scara 1 :2000; 1:500
Certificatul de Urbanism nr. , cu planurile anexa scara 1:2000; 1 :500;
Avizul Comisiei Tehnice de Circulatie nr. cu plan9ele anexa vizate spre neschimbare;
Avizul Brigazii de Politie Rutiera nr. cu plan9ele anexa vizate spre neschimbare;
Avizul Arhitectului ;ef nr. 137/19.11.2019 pentru modificare PUD – B-duI Expozitiei nr. 1-lC, sector 1
„Construire complex multifuncjional - birouri, comer\, administrajie Subzona A - Corp 1-3S+P+18E, Corp
2-3S+P+12E, Corp 3-3S+P+1 E, Subzona B-Corpurile 1,3-3S+P+7E, Corpurile 2,4-3S+P+3E ;
Plan9a de reglementari anexa la PUD modificator B-duI Expozijiei nr. 1-lC;
Memoriu tehnic pentru PUD modificator B-duI Expozitiei nr. 1-1 C;
Planul Urbanistic de Detaliu modificat pentru B-duI Expozitiei nr. 1-lC, sector 1 aprobat prin HCLS 1 nr.
412/28.1 1.2019:

Plan9a de reglementari urbanistice anexa la PUD modificat aprobat prin HCLS 1 nr. 412/28.11.2019;
Adresa Agenjiei Najionale pentru Protectta Mediului nr. 15580/31.07.2019 care a stat ta baza aprobarii
modificarii Planului Urbanistic de Detaliu din B-duI Expozijiie nr. 1-lC, sector 1 prin HCLS 1 nr.
412/28. 1 1.2019:

Aviz tehnic de consultan R preliminara de circulatie nr. 1130/14.10.2019 – PMB- Directia Proiecte Urbane
care a stat la baza aprobarii modificarii Planului Urbanistic de Detaliu din B-duI Expozitiie nr. 1-lC, sector
1 prin HCLS 1 nr, 412/28.11.2019;
Avizul Comisiei Tehnice de Circulatie nr. 91 plan9a anexa a acestuia menjionat in
Avizul Arhitectului Sef nr, 137/19.11.2019:

Avizul Ministerului Culturii 9i Identitatii Najionale nr. care a stat la baza aprobarii
modificarii Planului Urbanistic de Detaliu din B-duI Expozijiie nr. 1-lC, sector 1 pnn HCLS 1 nr.
412/28. 1 1 .2019:
Autorizatia de construire nr. cu planul anexa vizat spre neschimbare;
Planul de amenajare peisagistica aferent viitoarelor constructii;
Protocolul pentru plantare in compensare nr. , Tncheiat Tntre S.C. NOR
REAL ESTATE S.R.L. cu adresa in B-dut Dimitrie Pompei nr. 5-7, cladirea C, cam 3, sector 2
9i Administratia Lacuri Parcuri 9i Agrement cu sediul Tn §os. Bucure9ti Ploie9ti nr. 8B, sector 1
pentru plantarea a 381 ex. arbori unde sunt specificate locajiile Tn care vor fi efectuate plantarile de
arbori
Contract de furnizare a materialului dendrologic in baza Protocolului de plantare 9i condi+iile
de Tntretinere ale acestuia
Fotografii ale arborilor pentru care se solicita defri9area ;

r

1, A verificarilor efectuate pe teren Tn data de 15,05.2019 9i 15.10.2019;

2. in conformitate cu prevederile Legil nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea spajiilor verzi din
intravilanul localitalilor, H.C.G.M,B. nr. 304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, se avizeaza :

Defri;are cu extragerea radacinilor pentru materialul dendrologic care Tmpiedica efectuarea lucrarilor de
construtre, accesul auto pe proprietate 9i organizarea de 9antier Tn incinta proprietalii dupa cum urrneaza :
Latura proprietatii spre B-duI Expozijiei – arbori situaji la limita cu gardul : ’

- 27 ex. Gleditshia sp. (gladila) a 30-5C)cm, h 5-14m (unele exemplare fitnd bi 9i multitulpinale) ;
Latura proprietatii spre Universitatea Romano – Americana .

- 11 ex. Tilia sp. (tei) a 40-50cm, h 9-12m (2ex. sunt in declin biologic prezentad scorbuH deschise pe
trunchiuri)

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu9) a 3C>cm, h 4,5m, uscat Tn procent de 85%
Total - 39 ex. arbori

Lucrarile de defri9are cu extragerea radacinilor se vor efectua pentru a permite edificarea viitoarelor
construcjii prevazute Tn Autortza jia de construire nr. 638/08.E/49684/23.12.2019 (cu planul anexa vizat spre
neschimbare), evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de
prevenire a accidentetor sau deteriorarea construcjiilor din jur 9i a rejelelor aeriene.

Precizam ca proprietarul terenului pe care se afla arborii este raspunzator de siguranja bunurilor 9i a
persoanelor Tn zona operatiunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, privind respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execujie a defri9arilor, in caz contrar aplicandu-se sanctiuni conform art. 6, pct. 8
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti Tn compensarea arborilor avizaji pentru
defri9are, in calitate de proprietar al terenului din B-duI Expozitiei nr. 1-lC, aveti obligajia plantarii a 381 ex.
arbori tineri cu balot de pamant cu circumferinta trunchiului de 20-28cm masurata la inal+imea de 1m de la
baza 9i inaljimea exemptarului corespunzatoare circumferinjei in funcjie de specie (raport de 10:1 pentru
arborii viabili, conform incadrarii urbanistice 9i de 1:1 pentru arborele uscat), in perioada optima de plantare
din toamna anulut 2020 in locatille menjionate Tn Protocolul de plantare nr. incheiat cu Administra+b
Lacuri Parcuri 9i Agrement

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, S.C.
NOR REAL ESTATE S.R.L. are obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verificarii in teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art.4 dIn acela9i act
normativ.Totodata aveji obligatia de a transmite Directiei de Mediu o copie a Procesutui verbal de plantare
Tncheiat Tntre S,C. NOR REAL ESTATE S,R.L. si ALPAB

Tinand cont de :
Tncadrarea terenului din B-duI Expozijiei nr. 1- IC, in Planul de Urbanism General (caracterul
zonei) in CBI – Subzona serviciilor publice dispersate Tn afara zonelor protejate care
stabileste
- “Spa{iile neconstruite 9i neocupate de accese qi trotuare de garda vor fi Tnierbate §i plantate
cu un arbore la fiecare 100mp'’,
- "in cazul taierii unut arbore se vor planta in schimb 10 arbori in perimetrul propriu sau Tn
spajiile plantate publice din proximitate",
- “Parcajele amenajate Ia sol vor fi plantate cu minim un arbore Ia 4 ma§ini qi vor fi Tnconjurate
de un gard viu de 1,2 metri Tnaltime"(

• prevederile HCGMB 234/2010 in care se specifica: “Aprobarea pentru realizarea oricarei
construcjii noi pe suprafete mai mari de 1000 mp, va fi condijionata de amenajarea unui
spatiu verde cu suprafa@ de cel pujin 30% din suprafata totala a parcelei afectata proiectului,
din care cel putin 2/3 va fi pe sol, iar restul va avea asigurata o grosime a solului care sa
permita dezvoltarea vegetatiei de talia arbu9tilor, 9i conditii de drenare a excesulut de
urniditate

va facem cunoscut ca pe langa obligajia plantarilor in compensare Tn vederea repararii prejudiciului
adus mediului prin defri9area arborilor care impiedica edificarea lucrarilor de construire, va revine 9i obligatia
respectarii obiectivelor menjionate in reglementarile urbanistice specificate mai sus pentru terenul din B-duI
Expozitei nr. 1-lC, reglementari care au stat la baza objinerii Autorizatiei de construire nr. 638/ 08.E/49684
din 23.12.2019

Orice modificare aparuta in conjinutul actelor depuse pentru instrumentarea dosarului 9i
neanuntarea acesteia va atrage dupa sine anularea prezentului aviz.

Menjionim faptul ca atat proiectantul cat 9i beneficiarul proiectului raspund pentru exactitatea
9i veridicitatea datelor, inscrisurilor cuprinse in documentatia depusa la Primiria Municipiului
Bucuresti-Directia de Mediu.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri$are : 39 ex. arbori care impiedica realizarea proiectului (din care lex. uscat 85%)

(

DIRECTOR EXE

RazvaXl g

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

Oz*
Tntocmit: Exp. Tudora BUILA

/%"(
O & ItIL. 2020

Red Tn/4 ex /ola2020 prezentul avlz a lost postat pe SIte-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1859287/5#54/ 15. Im
cAT RE,

Patriarhia Romana - Mitropolia Munteniei qi Dobrogei
Arhiepiscopia Bucure§tilor

ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI
Biserica Domnija Bila§a

Str. Sfinjii Apostoli nr. 60, sector 4
Preot paroh – consilier patriarhal pr.

Referitor la adresa dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1859287/06.07.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 5754/07.07.2020 prin care solicitati emiterea
avizului de defri9are pentru doi arbori care Tmpiedica refacerea incintei 91 imprejmuirii blsericii
„Domnita Balasa'' in cadrul lucrarilor de interventie la Asezamintele Brancovenesti-Domnita
Balasa", conform Autorizatiei de construire nr. 97/16007812/10.04.2018, in vederea continuarii
proiectului de Restaurare, consolidare, conservare §i punerea Tn valoare a monumentului istoric
.,A9ezamintele Brancovene9ti, Biserica inclusiv construirea unei anexe P+1, cu funcjiune de spa+ii
tehnice 9i grupuri sanitare, cu organizare de §antier, in incinta imobilului din str. Sfintii Apostoli nr.
60, Tncadrat Tn LMI 2015 la poz.1996, cod.B-Il-m-A-19682, proiect Tn cadrul caruia „se propune
restaurarea gardului perimetral din fier forjat §i refacerea soclului" va facem cunoscut urmatoarele .

(

1. Ca urmare a analizarii documentelor existente la dosar :
- Cerere
- Sentinta civila nr. I prin care a fost dobandit dreptul de proprietate
asupra cladirii bisericii A§ezamintele Brancovene9ti Domnita Bala9a 9i terenulului
din str. Sfinjii Apostoli nr. 60, sector 4 9i Dispozitia Primarului General nr.
904/27.03.2003

- Memoriu tehnic arhitectura ;
- Memoriu tehnic amenajare peisagistica ;
- Certificat de urbanism nr. , pentru lucrarile de constructii

privind Restaurarea, conservarea 9i punerea in valoare a monumentului istoric
A9ezamintele Brancovene9ti, Biserica Domnita Bala9a", cu planurile anexa vizate
spre neschimbare;

- Clasarea notificarii nr. i ;

- Autorizatie de construire n' iC).04.2018 pentru „A9ezamintele
Brancovenesti, Biserica Domnita Balasa", inclusiv construirea unei anexe P+1, cu
functiune de spatii tehnice 9i grupuri sanitare, cu organizare de 9antier, in incinta
imobilului din str. Sfin Iii Apostoli nr. 60;

- Avizul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale nr
- Plan cu marcarea arborilor ce urmeazi a fi defrisati;
- Plan de amenajare peisagistica dupa construire anexa P+1, (grupuri sanitare 9i
spatii tehnice);

- Plan de amenajare peisagistica;
- Foto arbori;

(

2. A verificarii Tn teren Tn data de 08.07.2020
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3. in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor veai din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare 9i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, se avizeaza :

Defri§are cu extragerea ridgcinilor – arbori care afecteaza vizibil structura de rezistenla
a gardului cu soclu din beton, respectiv Tmpiedica „restaurarea gardului perimetral din fier forjat ff
refacerea soclului'’ conform Autorizatiei de construire nr. 97/1 607812/1 0.04.2018

1 ex. Morus sp. (dud) a 45-5 C)cm, h 9-lC)m, bitulpinal cu un unghi de deschidere din
tulpini de 35' - una din tulpini se sprijina pe gardul din fier forjat pe care I-a modificat vizibil – risc
de prabu9ire peste autoturismele din domeniu public

- 1 ex. Sophora japonica (satcam japonez) a 70cm, h 16m situat Ia cca. 0,8m de gardut cu
soclu din beton pe care I-a fisurat vizibil - arborele prezinta inceput de scorbura la inserjia
sarpantelor cu risc de desprindere 9i prabu9ire Tn domeniul public

Lucrarile de defri9are cu extragerea radacinilor se vor executa, prin grija proprietarului
legal al terenului pe care se afla arborii, evacuindu-se masa lemnoasa, luandu-se masuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor din jur 9i a rejelelor aeriene.

Menjionam ca proprietarul terenului este raspunzator de siguranja bunurilor Bi a
persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea executarii lucrarilor 9i de respectarea
prevederilor avizului 9i a tehnologiei de specialitate privind execu jia defri9arii, in caz contrar
aplicandu-se sancjiuni conform art.6 alin. 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform Art. 7, pct. 2 din H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protec jie a spajiilor veai de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in
compensarea arborilor avizati pentru defri9are, aveji obliga jia plantarii 12ex. arbori tineri cu balot
de pamant, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm 9i inal jime corespunzatoare diametrului Tn
functie de specie Tn Aleea Dealul Mitropoliei - parcul „Gradina Maicii Domnului" ('intrucat spajiul de
plantare nu mai permite plantarea de arbori conform amenajarii peisagistice transmise) in perioada
optima de plantare din toamna anului 2020 – primavara anului 2021, conform Angajamentului de
plantare nr. 1859287/5754/

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveti obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn
teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art.4 din acela9i act
normativ

Avand Tn vedere ca Biserica Domnita Bala§a, este Tncadrat fn LMI 2015 la poz. 1996, cod . B-
tI-m-A-19682, respectiv Tn Zona protejata nr. 90 - !esut istoric difuz, Zona Bucur, prezentul
aviz este valabil Tnso Iit de punctul de vedere al Ministerului Culturii referitor la prevederile Legii nr.
422/2011 privind protejarea monumentelor istorice.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ant de la data emiterii
Defri§are : 2 ex. arbori care Tmpiedica refacerea Tmprejmuiril

(

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Razvan MIHAILESCU

§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexandru NICOLAEa

\\+ Rom
q/Ch

intocmit: Exp. Tudora BUILA
/@<’

Red: TB/5 ex. A)9.07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB l' ’ ’ -
http://www .pmb..phP , pe data de

1 atul 2020
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

Nr. 1596102/804/2018; 5997 21. tUL. 2020

cA TRE
S.R.L.

, camera , Modul
S.C .

nr .Str . , sector J

Spre 9tiin Ta:

Administra fia Strizilor
Str. DomniTa Ancuja nr.1, sector I

(§os. Alexandriei nr. 152, sector 5)
f

Referitor la cererea dvs., Tnregistrata la P.M.B. cu nr. 1596102/02.03.2018 ;i la
DirecTia de Mediu cu nr. 804/05.02.2018, completata cu ultima documenta ge
Tnregistrati la DirecTia de Mediu cu nr. 5997/14.07.2020 prin care solicitaTi avizul de
specialitate privind executarea lucrarii: „ Semaforizare fn dr eptul imobilului situat pe
§os. Alexandriei nr.152, sector 5 – semafor exclusiv pentru punerea tn siguranjd a
traversarii pietonilor peste tiniite de tram\?ai §i carosabitut §os. Atexandriei",
conform documentaTiei depuse (C.U. nr. din 23.10.2017 Tnsojit de
planul anexi vizat spre neschimbare; C.U. /02.11.2018 cu planul anexa
vizat spre neschimbare; Clasarea Notificarii nr. 13.12.2017 emisa de Agenjia
pentru Protec}ia Mediului Bucure$i, Avizul Comisiei Tehnice de Circula jie nr.

15.11.2017 Tnso Tit de planul anexa vizat spre neschimbare ;i Memoriului
tehnic), va comunicam ca, in urma verificarii efectuate pe teren Tn data de
20.02.2018, precum §i a reverificarii din data de 22.06.2020 s-a constatat ci lucrarea
se va executa pe o suprafa}a de 1425 mp, subteran, prin carosabil §i trotuar, mri
afectarea arborilor ana}i in alveolele aferente trotuarelor traseului.

Menjionim faptul ca, in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii,
sap£tura se va executa manual sau utilizand o tehnologie adaptata condiliilor din
teren care sa nu distruga sistemul radicular al materialului dendrologic. in timpu!
lucrarilor constructorul va lua misuri de protejare a materialului dendrologic prin
menjinerea distanTei sapaturilor (executate manual) de 1,5-2 m faQ de arbori, se va
evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul trunchiului arborilor §i
ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

in cazul in care re}eaua de bran§are nu poate fi “modelati” in scopul menjinerii
distanTei fa}a de arborii din vecinatatea sa §i in timpul execuTiei poate fi secjionat
sistemul radicular al acestora, defri§area arborilor Tn cauzi se va efectua numai dupa
oblinerea unui aviz de specialitate emis Tn baza unei solicitari punctuale. Vi facem
cunoscut ca, in cazul Tn care aceasta distanTa nu se poate respecta sau sunt sec}ionate

(
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sisteme radiculare principale care ulterior pot provoca dezradacinarea ;i prabu;irea
arborilor la condilii meteorologice extreme, nu suntem raspunzatori de eventualele
pagube produse la condi}iile meteorologice.

Precizam ca in cazul Tn care in urma verificirilor ulterioare (24 luni de la
finalizarea lucrarilor) se constata uscarea sau prabu§irea unor arbori af:la$ in
apropierea traseului lucrarii, veTi avea obligaTia inlocuirii exemplarelor uscate §i
suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prabu§irea acestora.

Avand Tn vedere cele constatate. va facem cunoscut avizul favorabil executiei
lucririlor mentionate.

Prezentul aviz este condi}ionat de respectarea tuturor prevederilor din actele
care au stat la baza instrumentarii solicitarii, beneficiarul/proiectantul/proiectan gi
proiectului sunt direct raspunzatori de veridicitatea inscrisurilor transmise spre
analiza, iar pentru orice modificare aparuta ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obliga Qa solicitarii revizuirii acestuia Tnainte de Tnceperea execu}iei lucrarilor ;i este
valabil doar Tnso}it de Autoriza}ia de Construire a Semaforizare in dreptut imobilutui /
situat pe Sos. Atexandriei nr. 152, sector 5 – semafor exclusiv pentru punerea in
siguranTd a traversdrii pietonitor peste liniite de tram\?at §i carosabitul Sos.
Aiexandriei .

La finalizarea lucrarilor aveji obliga jia aducerii terenului la starea ini}iala. in
perioada 15 noiembrie - 15 maRie, prezentul aviz este valabil numai Tnso Iit de
acordul administratorului domeniului public in care se specifica condiliile de lucru pe
timp friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea "Normelor pentru
avizarea, autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-
edilitare §i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti".

Nerespectarea celor menjionate in prezentul aviz de specialitate, va fi
sanc}ionata conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecTie
spa}iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, art.4, lit. b.

a

Mention bn ca in baza acestui aviz nu se executi lucriri de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate I an de la data emiterii.
(

TIV ADJUNCT,
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§ef Serviciu Avize §i Acorduri
Alexundru NICOLAE

W
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Exp@l#istina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 15.07.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http-' ’\\ \\ \\ rnII1 lo"Inst ltutll"prHnarliL’'dlrcclll LlINctla_mcdlu“M I/carhorllnc')n\ulture 'in 1/carbtKllnconsultarc-php ) pe data de' '1'7' r 81''''2020
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V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc4ia de Mediu

Nr. 6203(1849723/3871,4823)/ 3 bob 2020

Citre ; Compania Municipali – Managementul Traficului Bucure9ti
Str. Thomas Masaryk nr. 4, sector 2 –

Spre §tiinji : Administratia Domeniului Public ei Dezvoltare Urban6 Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Proiectare pentru autorizare §i proiectare tehnica de execu;ie
semaforizari 101 intersectii/treceri de pietoni gi modernizare (integrare BTMS) 59
intersec+ii semaforizare §i objinere certificate de urbanism, avizate conform Certificat,
autoriza{ii de construire a intersectiilor de pe bd. Tirni§oara cu Aleea Poiana Vadului (in
dreptul liceului Grigore Moisil), intr. Silistraru, Str. Costin Neni+escu, str. Romancierilor
Aleea campul cu Flori, Aleea Lunca Siretului, sector 6, Bucure§ti

(

Referitor Ia adresele dvs., Tnregistrate Ia P.M.B cu nr. 1849723/05.06.2020,
1836602/02.04.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr. 3871/14.05.2020, 4823/09.06.2020,
completate cu Protocolul de plantare inregistrat la Direcjia de Mediu cu nr.
6203/21.07.2020, prin care solicitaji aviz de specialitate privind defri9area punctuala a
arborilor ce Tmpiedica executarea lucrarii: “Proiectare pentru autorizare FI proiectare
tehnica de execujie semaforizari 101 intersecjii/treceri de pietoni §i modernizare (integrare
BTMS) 59 intersec+ii semaforizare qi ob+inere certificate de urbanism, avizate conform
Certificat, autorizatii de construire a intersectiilor de pe bd. Timi§oara cu Aleea Poiana
Vadului (in dreptul liceului Grigore Moisil), intr. Silistraru, Str. Costin Nenijescu,
str. Romancierilor Aleea campul cu Flori, Aleea Lunca Siretului, sector 6", conform CU nr.

cu prelungirea valabilita+ii pana Ia data de va(

comunicam urmatoarele :
1) in urma analizarii documentelor existente la dosar :

Cerere;
Memoriu tehnic=
Certificat de Urbanism nr
valabilita Iii pana Ia data de
Plan de ansamblu, scara 1:35000,
Plan canalizajii electrice bd. Timi9oara nr. 33 – Liceul Grigore Moisil, scara
1 :500,

Plan canalizatii electrice bd. Timi9oara – Liceul Grigore Moisil – intr. Silistraru,
scara 1:500,
Plan canalizatii electrice bd. Timisoara –

cu prelungirea
+ 6 planuri Anexa;

intr. Silistraru , scara 1 :500,

Plan canalizatli electrice bd. Timisoara – intr. Silistraru – str. Brasov, scara
1 :500,

1
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Plan canalizatii electrice bd. Tirnisoara – str. Brasov – lntr. Sillstraru, scara
1 :500

Plan canalizatii electrice bd. Timisoara – str. Costin Nenitescu, scara 1:500,

Plan canalizatii electrice bd. Timisoara – str. Costin Nenitescu – aleea
Romancierilor, scaM 1:500,
Plan canalizatii electrice bd. Timisoara – aleea Romancierilor, scara 1:500,

Plan canalizatii electrice bd. Timisoara – aleea Romancierilor, scara 1:500,

Plan canalizatii electrice bd. -Fimi§oara – aleea Romancierilor – aleea campul
cu Flori, scara 1:500,
Plan canaliza+ii electrice bd. Timi9oara –aleea campul cu Flori, scara 1:500,

Plan canalizatii electrice bd. Timisoara –aleea Lunca Siretului, scara 1:500,

Avizul nr. I, emis de Primaria sectorului 6; f
Avizul nr. . emis de Comisia Tehnica de Circulatie – PMB,
Tnsojit de diagramele de functionare 9i 7 planuri anexa;
Acordul nr. , emis de Brigada Rutiera – MAI, inso Iit de
diagramele de funcjionare 9i 7 planuri anexa;
Avizul nr. ,, emis de F:ADET 9i 13planuri anexa;
Avizul nr. emis de Apa Nova;
Avizul favorabil nr. I, emis de Distrigaz Sud Re+ele 9i
13 planuri anexa;
Avizul conditionat nr. ' emis de Telekom
Romania CommunicatIons 9i 13planuri anexa;
Avizul nr. , emts de STB 9i 13planuri anexa;
Avizul de amplasament favorabil nr.
E-Distribu jie Muntenia 9i 13planuri anexa;
Avizul edilitar nr. , emis de Luxten;
Avizul de traseu nr. , emis de Netcity-Telecom 9i 13 ,
planuri anexa; ‘
Clasarea notificarii nr. , ernisa de Agen jia pentru Protec{ia
Mediului Bucuresti;
Avizu} nr. I, emis de Administratia Domeniului Public si
Dezvoltare Urbana sector 6, 'insotit de macheta adeverinta;
Avizul nr. , emis de Administratia Dorneniului Public si
Dezvoltare Urbana sector 6;
Planul de coordonare semnat de detinatorii de retele edilitare;
Protocol nr. , emis de ADPDU sector 6, Tnregistrat la Direcjia
de Mediu cu nr. 6203/21.07.2020;
Fotografii vegetatie.

2) a verificirilor efectuate pe teren Tn data de: 27.05.2020 9i 21.07.2020.
3) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea

spajiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i a
celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protec{ie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, avizam urmitoarele lucrari:

2
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DEFRISARE:
Platbandi - vis a vis de bl. C14, scara C din str. Romancierilor, sens de mers catre
bd. Timisoara:

- 3 ex. Platanus sp. (ptatan) a 15-20cm, h 8-10m
- 1 ex. Acer sp. (a4ar) a 30cm, h 1m - ciot

TRANSPLANTARE :
Aliniament - in fata bl. OD8, din bd. Timi§oara nr. 63, sens de mers catre Razoare:

- 2 ex. Platanus sp. (platan) a 8-12cm, h 6m
Platbandi - vis a vis de bl. C14, scara C din str. Romancierilor, sens de mers catre
bd. Timisoara:

- 2 ex. Platanus sp, (platan) a 5-10cm, h 3-6m

Lucrarile avizate de defri§are gi scoatere a radacinilor arborilor, se vor executa, prin
grija dvs. in prezenja unui reprezentant al administratorului legal al terenului (cu o firma
specializata abilitata) care va preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca
caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcjiilor din jur.

Precizam ca constructorul/administratorul legal al terenului este raspunzator de
siguran ja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execu+iei
lucrarilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execujie a taierilor, in
caz contrar aplicandu-se sanc+iuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in
compensarea arborilor avizaji pentru defri9are, aveji obligajia plantirii a 4ex. arbori
tineri cu balot de pimant, circumferinja trunchiului de 20-28cm (diametrul minim de
7cm), misurati la Tnaljimea de 1m fa$ de sol 98 Tn61+imea de 3-4m, specia Acer
platanoides (arjar)/Quercus rubra (stejar ro9u), respectand distanta reglementara faIa
de cladiri 9i retele de utilitati, respectand Protocolul de plantare nr. I,
Tncheiat Tntre ADPDU sector 6 9i Compania Municipali Managementul Traficului
Bucure9ti 9i Tnregistrat la Directia de Mediu cu nr. 6203/21.07.2020 in toamna anului
2020, in zonele deficitare ale spajiilor verzi de pe raza sectorului 6, iar transplantarea
celor 4ex. arbori se va executa Tn in zonele deficitare ale spajiilor verzi de pe raza
sectorului 6, in perioada optima de transplantare.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, aveji
obliga jia de a anun+a Direc+ia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii Tn teren a
plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sancjiuni conf. art. 4 din acela9i act
normativ.

Menjionam faptul ca, in dreptul arborilor din vecinatatea traseului lucrarii neaviza}i
spre defri9are, sapatura se va executa manual sau utilizand o tehnologie adaptata
condijiilor din teren care sa nu distruga sistemul radicular al materialului dendrologic. in
timpul lucrarilor constructorul va lua masuri de protejare a materialului dendrologic, se va
evita depunerea pamantului sau altor materiale Tn jurul trunchiului arborilor 9i
ranirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

in timpul executirii acestei lucriri aveji obligajia respectarii distanjelor
minime faQ de axul arborilor de 1m, conform prevederilor SR 8591/1997 Retele
edilitare subterane. Conditii de amplasare.

va facem cunoscut ca in cazul Tn care este sectionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic 9i nu reveniji cu solicitiri punctuale, sunteji raspunzatori de
eventualele pagube produse la condi Iii meteo nefavorabile. 3

(

(
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Precizam ca in cazul Tn care in urma verificarilor ulterioare (24 luni de la finalizarea
lucrarilor) se constata uscarea sau prabu9irea unor arbori aflati Tn apropierea traseului
lucrarii, veji avea obliga jia Tnlocuirii exemplarelor uscate 9i suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prabu9irea acestora

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile
ulterioare „pentru protec jia ei conservarea spajiilor verzi, persoanele fizice ei
persoanele juridice au urmitoarele obligajii: sa nu diminueze suprafejele spajiilor
verzi”. Prin urmare este interzisi reducerea suprafejelor de spa}iu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spa liu verde.

La finalizarea lucrarilor aveji obliga+ia aducerii terenului la starea ini}iali,
inclusiv plantare iarba/gazon.

Beneficiarul 9i proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea 9i
exactitatea inscrisurilor cuprinse Tn documentajia care a constituit la elaborarea
prezentului aviz.

Facem precizarea ci, prezentul aviz a fost emis Tn baza documentajiei
existente, sus enumerata, iar Tn eventualitatea in care pana la punerea Tn aplicare a +
proiectului apar modificiri asupra proiectarii pentru autorizare 9i/sau proiectarea
tehnici de execujie, aveji obliga jia de a transmite aceste modificari in vederea
reanalizarii documentajiei ei emiterea avizului de specialitate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ant de la data emiterii
Defrisare : 4ex. arborl
Transplantare : 4ex. arbori

§ef Serviciu Avize qi Acorduri
Alexandru NICOLAE

t_„„„be@

%Ltp.

Tntocmit:

(

Red.: P.R./3ex./22.07.2020 - prezentul avk a fost postat pe site-ul PMB 2 71 {UL
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

2020
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Uk Y- ip, OP.V

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 6641/ 07. AUG 2020

cAT RE,
Primaria Sectorului 4
Directia de Dezvoltare

Serviciul Investi Iii
B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1 sector 4

Spre $tiinji: Direcjia Gospodarire Locala - Serviciul Monitorizare qi Control Spajii Verzl

(Str. Per$ani nr. 2, sector 4)

(
Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti - Direc+ia de Mediu cu nr.

6641/05.08.2020, prin care solicitati .,emiterea avizului de defri9are a unui numar de 32 de arbori 9i arbu9ti
situaji pe amplasamentul viitoarei cladiri, cat 9i pe cel al Tmprejmuirii " in vederea demararii lucrarilor de
.,reconfigurare a construcjiei existente parter prin desfiinlare parliald, consolidare, extindere qi
supraetajare cu 1 nivel qi spajii conexe (locuri de parcare autospeciale, sala de mese, bucatarie,
spalii tehnice, vestiare, spajii de dormit, etc.) inclusiv instala+iile interioare aferente, refacere
imprejmuire teren §i organizare de $antier pentru organizarea unui centru de pregatire qi prevenire a
situa+iilor de urgen@ din invalamantul preuniversitar, in str. Per$ani nr. 2, sector 4" vh facem
cunoscut ca in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecjie a spajiilor
veai pe spatiilor veai pe teritoriul Municipiul Bucure9ti – Anexa nr. 3, pentru analizarea documentatiei Tn
vederea dezafectarii materialului dendrologic care Tmpiedica edificarea acestor lucrari, este necesar sa
completaji documentajia cu urmatoarele acte

Actul de detinere al terenului/proprietatii din str. Per9ani nr. 2, sector 4 (in cazul Tn care
sunte+i administrator al acestei suprafe;e, acordul scris al proprietarului terenului pentru
execujia lucrarilor sus menjionate);
Extras de Carte Funciara emis cu maximum 60 zile inainte de data depunerii;
Certificatul de Urbanism care a stat la baza objinerii Autorizajiei de construire Tn vederea
demararii construc+iei Tnsojit de planurile anexa 1 :500, 1 :2000 vizate spre neschirnbare;
Actul administrativ al autoritatii competente pt. protecjia mediului – A.P.M.B. din Aleea Lacul
Morii nr. 1, sector 6, solicitat prin C.U. ;
Memoriu Tehnic al lucrarilor intocmit la faza proiectarii construcjtei, in care sunt detaliate
accesele pietonale 9i auto, suprafata de spajii verzi;
PUZ/PUD 9i planurile anexa; Regulamentul de urbanism aferent PUZ/PUD (daca au fost emise
pentru aceasta lucrare);
HCGMB/HCLS 4 pentru aprobare PUZ/PUD (daca au fost emise pentru aceasta lucrare);
Aviz Comisia Tehnica de Circulajie - PMB cu plan anexa vizat spre neschimbare (daca este
specificat Tn Certificatul de Urbanism) ;
Aviz Comisia de Coordonare Lucrari Edilitare - P.M.B. (daca este specificat Tn Certificatul de
Urbanism) ;
Aviz Brigada de Politie Rutiera cu plan anexa vizat spre neschimbare;
Autorizajia de construire cu planurile anexa vizate spre neschimbare;
Plan de amenajare spa Iii verzi aferente construcjiei, conform prevederilor regulamentului de
urbanism/autorita;ii de mediu cu legenda aferenta (numar de arbori 9i arbu9ti, suprafaja de spaTit
verzi)
Planul cu marcarea arborilor/arbu9tilor afecta li de execujia lucrarilor de construire pentru
care s-a objinut Certificat de urbanism (9i legenda aferenta), cu suprapunerea viitoarei
constructii peste situajia existenta, care sa fie semnat 9tampilat de catre un arhitect
peisagist;

(
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Actele solicitate se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Bucure9ti din B-duI Regina
Elisabeta nr. 42, sector 5, in zilele de program cu publicul (luni, marti: 830-1630, miercuri: 830-1830, joi, vineri
830-1830, tel. 021/302.15.15 sau pe adresa de e-mail: relatiipublice@pmb. ro

in urma analizarii documentajiei, Direcjia de Mediu poate solicita prezentarea 91 a altor
documente necesare emiterii avizutui.

Totodata va facem cunoscut ca la verificarea efectuata pe teren in data de 06.08.2020 pe terenul din
str. Persani nr. 2, care face obiectul solicitarii institutiei dvs.. au fost inventariati un numar de 49 de arbori
pe intreaga suprafa$ (excep ge ficand specia Juglans – nuc), din care b ex. sunt uscate qi/saII in
declin biologic avansat (8 ex. uscate 80-100% gi lex. in declin biologic avansat, cu scorbura pe
trunchi)

Avand Tn vedere pericolul pe care iI pot genera ace9ti arbori, in special in timpul fenomenelor
meteorologice nefavorabile 9i necesitatea urgenta de a fi defri9aji, chiar daca pe aceasta suprafa Ia nu s-ar
executa lucrari de construire, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.G.M.B, nr. 304/2009
privind Normete de protec;ie a spajiilor verzi de pe teritoriul Mlunicipiului Bucure9ti, avizim:
Defri9are cu extragerea radicinilor :
Teren str. Per§ani nr. 2 :

4 ex. Prunus sp.(corcodu9) a 20-35cm, h 4,5-9m, uscate 80-100% (1 ex. pe latura stanga a
terenului, 2 ex. pe latura spate teren 9i 1 ex. pe partea de mijloc a terenului)
2 ex. Ulmus sp. (ulm) a 30-35cm. h 7-8m, uscate 100% (tatura stanga a terenului)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) a 20cm, h 4m, uscat 100%, Tnclinat la 30' (latura dreapta a terenului)

] ex. Prunus aviurn (cire9) a 30cm, h gm, uscat 100% (latur? dreapta a terFnului) (
1 ex. Acer sp. (artar) a 50cm, h 9m,cu scorbura pe trunchi Ia h 0,5m , cilindrut central putred – ’

pericol de prabu9ire (pe partea de mijloc a terenului)
Lucrarile de defri9are avizate, se vor efectua in regim de urgen g, pentru evitarea producerii de

evenirnente cu urmari nedorite 9i crearea condijiilor necesare plantarii de material dendrologic tanar. prin
grija administratorului legal al terenu lui - Primaria Sectorului 4, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu
bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea execu+iet
lucrarilor, privind : respectarea prevederitor avizului, siguranta bunurilor 9i a persoanelor in zona
operajiunilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009

Pentru refacerea fondului vegetal 9i repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor
uscaji 9i/sau Tn declin biologic aviza{i pentru defri9are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ave Ii obligajia
plantarii a 14 ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiului de 20-28 cm 9i TrIaljime
corespunzatoare diametrului Tn func;ie de specie pe terenul din str. Per9ani nr. 2, sau pe un teren/spatiu
verde aferent unui bloc din arealul situat Tn imediata vecinatate a strazii Per9ani, in perioada optima din
toamna anului 2020

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveti
obliga Tia de a anun Ta Direcjia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificarii Tn teren, cu menjionarea
exacta a toca{iet unde s-au efectuat lucrarile de plantare Tn compensare. in caz contrar se vor aplica
sanctiuni conf. art. 4 din acelasi act normativ. /

Prezentut aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri9are - 9 ex. arbori uscaji/declin biologic avansaji (8 ex. uscate 80-100%+1 ex. in declin biologic

avansat)

in ceea ce prive§te emiterea avizului de specialitate pentru arborii care impiedica demararea
lucrarilor de .,reconfigurare a construcjiei existente parter prin desfiintare parjiata, consolidare, extindere qt
supraetajare cu 1 nivel qi spajii conexe (locuri de parcare autospeciale, sala de mese, bucatarie, spajit
tehnice, vestiare, spatii de dormit, etc.) inclusiv instalatiile interioare aferente, refacere imprejmuire teren qt
organizare de §antier pentru organizarea unui centru de pregatire §i prevenire a situatiilor de urgen{a din
Tnvalamantul preuniversitar, in str. Per§ani nr. 2, sector 4" va facem cunoscut ca acesta va fi emis dupa
transmiterea documentajiei solicitate conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecjie a
spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti (Anexa 3).

DIRECTOI '&ITIV ADJUNCT,
SCU

$ef Serviciu Avize qi Acorduri
AlexgndIU NIC_OLAE

Tntocmit: Exp:Tudbra BUILA

/ ayqu6. MD

aD

Wv_gZ‘
a fost site-ul PMB
1/dl rt)ori in

Red: TB/5 ex./06.08
http://www.pmb. consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1855432,1795538, 1821647/5379,13105, 1311/ A _

02 AUG. 2020

cAT RE,
Parohia sfantul Dumitru- Colentina

prin dI
Str. Barbu vacirescu nr.131, et.1, ap.2, Sectorul 2

(Curte biserica - Fos. Colentina nr. 13, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1855432/24.06.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr.5379/25.06.2020, completare la
documenta+ia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr.1795538/25.11.2019, 1821647/07.02.2020 9i la
Directia de Mediu cu nr.13105/26.11. 2019, 1311/10.02.2020 prin care solicitati emiterea
avizului de specialitate pentru interven Iia asupra arborilor situa Ii in curtea bisericii din 9os.
Colentina nr.13. conform Sentintei Civile nr.1 1 definitiva si irevocabila, va
comunicam urmatoarele:

1. 'in urma analizarii documentelor existente la dosar:
Cereri ;
C.U nr
A.C nr
Sentita civila nr. 1
Clasarea Notificarii nr. 1
Extras de Carte Funciara pentru Informare nr.234546.
Aviz nr.' 2018 de la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
Plan de situatie cu marcarea arborilor ce Tmpiedica executarea lucrarilor de

refacere Tmprejmuire, (gard) a bisericii.
- Plan de situatie cu marcarea arborilor ce vor fi plantati Tn curtea bisericii din 9os

Colentina nr. 13, sectorul 2
- Fotografii – 9.
2. a analizarii documentajiei , a deplasarii pe teren Tn data de 26.02.2020 9i

conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure9ti 9i Legea nr. 24/2007, privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, modificata 9i completata cu Legea
nr.47, avizam :
Defri§area §i extragerea radacinilor:

Curte biserica cu nr.13 - sos. Colentina.

Arborii sunt lipiti de gardul bisericii Pi Tmpiedica executarea lucrarilor de refacere
Tmprejmiuire, (gard).

- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) a=30-35 cm h=10-1 lm;
- 1 ex. Tilia sp. (tei) a=30 cm h=10m;
- 2 ex. Acer sp. (arjar) O=17-20 cm h;3-4m - rasariji spontan.

(

a 03.07.2018 cu planul anexat vizat spre neschimbare ;
0.10.2018 cu planul anexat vizat spre neschimbare ;

10 definitiva §i irevocabila;

(

Bd. Regina Elbabeta nr. 47. ccxl po9tal 05(X313, sector 5, Bucure9ti, Rom&Iia
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Lucrarile avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care
se afla arborii, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarii construcjiilor din jur.

Precizam ca administratorul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, siguranja bunurilor ei a persoanelor in zona operajiunilor, respectarea
prevederilor avizului 9i a tehnologiei de specialitate privind execujia toaletarilor 9i
defri9arilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, in compensarea arborilori avizati pentru defri$are, 7exemplare, aveji obliga jia
plantarii a 42ex. arbori, in perioada optima de plantare astfel:

- respectarea prevederilor din Protocolul de plantare nr.13077/23.06.2020, care
cuprinde obligatia plantarii a 17 exemplare arbori tineri cu balot de pamant,
circumferinja trunchiului de 20-28cm (a trunchiului de minimum 7cm) §i TIIal jime
corespunzatoare diametrului in func jie de specie.

- respectarea prevederilor Angajamentului de plantare nr.13105,1311/A/
23.06.2020 care cuprinde obligatia plantarii a 25 exemplare arbori Tn curtea bisericii
din 9os. Colentina nr.13, in prima perioada optima de plantare, in toamna anului 2020,
primavara anului 2021.

Pentru orice modificare aparuta ulterior emiterii prezentului aviz, aveji obligatia
solicitarii revizuirii acestuia la Direc jia de Mediu. Nerespectarea celor mentionate Tn
prezentul aviz, va fi sancjionata conf. art.4 lit.b din H.C.G.M.B.nr.304/2C>09 privind
Normele de protec jie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are –7arbori, (

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT.
'IHAILESCU

Sef Serviciu Avize 98 Acorduri,
Alexandru Nicolae

\

intocmit. ll§oara

04. AU& 2020

Red : P.A./4 ex.03.08.2020
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutiPprimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1858242/5627/1793635/12878/

O7' AUG. 2020

cA TRE
S.C. ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES S.R.L

Str. Maxim Gorki nr. 20, sector 1, Bucure9ti
e-mail :

(Calea Floreasca nr. 159-165, sector 1)

(

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure$i cu
nr.1858242/02.07.2020 §i la Direc+ia de Mediu cu nr. 5627/03.07.2020, completare la adresa dvs.
Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure;ti cu m. 1793635/18.11.2019 ;i la DirecTia de Mediu
cu nr. 12878/19.11.2019, pin care solicita Ti emiterea avizului de specialitate pentru defri$area a
doua exemplare arbori situaji pe terenul din Calea Floreasca nr. 156-159, sector 1, va comunicam
urmatoarele:

• in urma analizarii documentelor existente la dosar:
Cerere tip
Contract de vanzare cu incheiere de Autentificare nr
Extras de Carte Funciara Pentru Informare nr

Certificat de Urbanism r
Clasarea Notificarii nr

Agen(ia pentru Protec iia Mediului Bucure$i
Autoriza jie de Construire
Bucure;ti

Autorizajie de Construire r
Bucure sti
Aviz de Urbanism
Aviz de Urbanism
sector 1

tificare nr :mise de

(

emisa de Primaria Municipiului

, emisa de Primaria IMunicipiului

-Calea Floreasca nr. 159-165, sector 1

Y09.07.2010- PUZ -Calea Floreasca nr. 159-165,

Bd. Regina Elbabeta nr. 47, cod po9tal 05CX)13. sector 5, Bucure gi. Rom&b
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Aviz de Oportunitate 07.2010-Direc jia Generala de Dezvoltare, Investijii $i

Panificare Urbana – Direc jia Urbanism ;i Amenajarea Teritoriului
Plan§a anexa la PUZ -Calea Floreasca nr. 159- 165, sector 1

HCGMB nr. 85/28.04.2011 privind aprobare PUZ-Calea Floreasca nr. 159-165, sector 1
Regulament Local de Urbanism aferent PUZ Calea Floreasca nr. 159-165, sector 1

Declarajie ;.02.2020 S.C. ONE MIRCEA ELI ADE PROPERTIES S.R.L.

/10.06.2020, emis de Ministerul Culturii- Direcjia pentru Cultura aAviz

Municipiului Bucure$i
Protocol de Plantare nr. 08/02.03.2020, incheiat cu Administra Tia Domeniului Public Sect. 1
a verificarilor efectuate pe teren, in data de 19.12.2019, respectiv in data de 14.07.2020,

in care au fost inventariaTi arborii situa Ti pe calea de acces Tn caz de situaTii de urgenTa a
imobilului nr. 159-165 din Calea Floreasca

• in conformitate cu prevededle din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificirile §i completarile ulterioare;

• Tn conformitate cu prevederile Hotararii ConsiliuIui General al Municipiului Bucure;ti nr.
304/2009 pdvind aprobarea Normelor de protecjie a spaTiilor vemi pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, avizim :
Defri9area cu extragerea ridicinilor pentru urmitorii arbori:

- 2ex. Tilia tomentosa (tei) a 50-60 cm, h12m- arbori situaii pe calea de acces in caz de
situaiii de urgenji, la imobilele autorizate prin Autoriza jia de Construire nr. 63 1/1663880
din 29. 11.2018, emisa de Primaria IVlunicipiului Bucure$ti

Lucrarile avizate de defri;are §i scoatere a radacinilor arborilor se vor efectua pentru a permite/
intervenjia autovehiculelor specializate, pe calea de acces in caz de situa iii de urgen ii, evacuandu- 1
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construejiilor din jur ;i a re+eleIor aeriene.

Precizim ca proprietarul terenului unde se gasesc arborii este raspunzator de siguran Ta
bunurilor §i a persoanelor Tn zona operajiunilor, supravegherea execujiei Iucrarilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execujie a defri;arilor, in caz contrar aplicandu-se
sancfiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, beneficiarul prezentului aviz are
urmitoarele obligajii :

• conform avizului nr. 612/ZP/10.06.2020 emis de catre Ministerului Culturii -Direc jia
pentru Cultura a Municipiului Bucure;ti, in compensarea celor 2 arbori avizaTi pentru defri§are,
aveji obligajia plantarii a 12 ex. arbori tineri cu balot de pamant, circumferinTa trunchiului 20-
28cm (diametrul trunchiului minimum 7 cm) 9i TIIallime in func Tie de specie, in perioada optima de
plantare, in Parcul Perla ($os. $tefan cel Mare nr. 1-3), pentru care beneficiarul prezentului aviz a
depus Protocolul de Plantare nr. 08/02.03.2020, incheiat cu Administrajia Domeniului Public
Sector 1

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obligajia de a anun Ta Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificad
In teren a realizarii plantarii Tn compensare, conform prezentului aviz. in caz contrar se vor aplica
sanctiuni conf. art.4 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menjiondm faptul ci atat proiectantul cat §i beneficiarul proiect&dui raspund pen au
exactitatea §i veridicitatea datelor, InscrisurHor cuprinse tn documentajia del)usa la Primdria
Municipiului Bucure§ti - Direcjia de Mediu.

Orice mod Bcare apdrutd Irl conjinutul actelor depuse pentru instruwlentarea dosarului §i
neantmjarea acesteia va atrage dupd sine anularea prezentului aviz.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccxJ poitaI 05CX)13, sector 5. Bucure$ti, Rom&Iia
Tel: 021 .305.55.00
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii ;i este valabil inso lit
de avizul i, emis de Ministerul Culturii - Direcfia pentru Culturi a
Municipiului Bucure$ti

Defri§are: 2ex arbori

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
IHAILESCU

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICO-LAE

A"
intocmit

xpen asI B-uk/IU
Expert Cristian GHIGU

(

Red: V.P. / 5ex.04.08.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/lnstttutii/prlmaria/directii/directia mediu/avize arbod in consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 05CX)13. sector 5, Bucure$ti, Romalia
Tel: 021.305.55.00
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1798564, 1857359/13389, 5549,' AUG. 202

cAT RE,
Doamna I

str. :
e-mail: c

( Petentul solicita ridicarea exemplarului de la registratura,

( str. Scarlat Mare§, nr. 28, sector 3)

Ca urmare a adresei dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu nr.
1798564/03.12.2019 9i la Direcjia de Mediu cu nr. 13389/04.12.2019, completata cu documentele
anexa la adresa dvs. inregistrata la PMB cu nr. 1857359/30.06.2020 9i la Directia de Mediu cu nr.
5549/01.07.2020. orin care solicita{i avizul de specialitate cerut prin Certificatului de Urbanism nr.

din 16 1 emis de Primaria Sectorului 3 in scopul: elaborarii documentajiei Tn vederea
autorizarii lucrarilor de construire, pentru “ Desfiinjare parjiala corp C1, consolidare, extindere,
modificari interioare 9i exterioare, remodelare fatade gi supraetajare corp existent C1 Locuin@
unifamiliala (P+M), rezultand un imobil de locuinte colective RH propus=P+2E, refacere
Tmprejmuire teren 9i organizare execujie lucrari ”, va comunicam urmatoarele:

1) in urma analizirii documentelor existente la dosar:
Cerere tip;
Certificat de Urbanism nr. I l' emis de Primaria Sectorului 3, cu
planurile anexa, vizate spre neschimbare;
Contract de vanzare -cumparare cu 'incheiere de autentificare nr. ' din

(

Memoriu tehnic arhitectura, cu planuri de situatie;
Clasarea notificarii nr. ' 19, pentru proiectul propus;
Aviz nr.: 20, Comisia Tehnica de Circulatie-Primaria
Bucure9ti, cu planul anexa;
Angajament de plantare in compensare nr. 13389, 5546/A/05.08.2020,

Municipiului

a verificirilor in teren din data de 19.12.2019 9i Tn data de 06.08.2020, in urma carora a
fost inventariat

- 1 ex. Prunus sp. (prun ) D= 20-25 cm, H; 4 m, fara coronament, cu ciuperci saprofite,
Tncllnat spre ateea de trecere, uscat 80 %.

3) potrivit legislajiei specifice, respectiv:
• a prevederilor art.12, alin (1)-(4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i

administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile 9i completarile
ulterioare ;

• a prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spajiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti

2)

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
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AVIZAM
Defri9area cu extragerea radacinilor:

- 1 ex. Prunus sp. (prun ) D= 20-25 cm, H= 4 m, fara coronament, cu ciuperci saprofite,
Tnclinat spre aleea de trecere,

Lucrarile avizate de defrisare si scoatere a radacinilor arborilor se vor efectua de catre
proprietarul trenului, pentr' ' , „''’-'-e edificarea viitoarelor constructii prevazute Tn Certificatului de
Urbanism nr. I din ', _ ..__ ,„ .mis de Primaria Sectorului 3, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constructiilor din jur §i a retelelor aeriene

Precizam ca proprietarul terenului pe care situat arborele este raspunzator de siguranta
bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operatiunilor, supravegherea executiei lucrarilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de executie a defri9arilor, in caz contrar aplicandu-se
sanctiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, in compensarea arborelui avizat pentru defri9are, aveji obliga+ia plantirii a I ex.
arbore tanir cu balot de pamant, circumferinta minim 20-28 cm, 9i Tnaltimea corespunzatoare
diametrului in functie de specie, in curtea imobilului in prima perioada optima de plantare, in f
toamna anului 2020- primavara anului 2022- potrivit Angajamentului de plantare nr. 13389,
5546/A/05.08.2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveti
obligajia de a anunja Direc+ia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii in teren a plantarii
in compensare. in caz contrar se vor aplica sanctiuni conf. art. 4 din acela9i act normativ

Proiectantul 9i beneficiarul raspund de exactitatea fi veridicitatea datelor 9i
Tnscrisurilor cuprinse Tn documentajia ce a constituit baza in documentarea 9i elaborarea
prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii acestuia.
Defri§are: 1 exemplar uscat 80%

ECUTIV ADJUNCT,

IAILEscu

(

§ef Serviciu Avize 98 Acorduri,
Alexandru Nicolae

M
intocmit,

Silvia MATEICU

Red: S.M./4 ex./ 11.08.2020 , 4 A IIP qnqn

prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB. 1 1 AUD. LUIU
http://www.pmb.ro/lnstitutii/primaria/directii/dlrectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php, pe data de.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

N

cAT RE
Domnul

Str. - ,. ap. sector 1, Bucure9ti
Domnul \

Str. nr. ap. sector , bucure9ti
prinimputernicit domnul - -- r

e-mail:
(

Spre 9tiin@
-Administratia Fondului Imobiliar
B-duI Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3, Bucure9ti

-S.C. ARHIPLUS DESIGN S.R.L. prin domnul
e-mail :

( str. Dionisie Lupu nr. 52, sector 1)

(

Referitor la adresa S.C. ARHIPLUS DESIGN S.R.L., Tnregistrata la Primaria
Municipiului Bucure9ti cu nr.1866807/03.08.2020 9i la Direcjia de Mediu cu nr.
6521/04.08.2020, completare la adresele Tnregistrate la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr.1857342/30.06.2020 si nr.1846557/26.05.2020 si la Directia de Mediu cu nr.

5551/01.07.2020 9i nr.4389/26.05.2020, prin care solicitati emiterea avizului de
specialitate pentru defri9area unui arbore 9i a 4 lastari situati Tn curtea imobilului nr. 52 din
str. Dionisie Lupu, sector 1, care Tmpiedica executarea lucrarilor de Tmprejmuire a gardului
imobilului, conform Autorizatiei de Construire nr. '- ), va comunicam
urmatoarele :

in urma analizarii documentelor existente la dosar:
Cerere tip
Contract de vanzare cu Tncheiere de Autentificare nr. .
Extras de Carte Funciara Pentru Informare nr
Adresa Administratia Fondului Imobiliar nr

J

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod p09tal 050013, sector 5, Bucure;ti, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro



Certificat de Urbanism nr.
Clasarea Notificarii nr
Mediului Bucuresti

Memoriu justificativ
Raport de expertiza pentru consolidare imobil existent S+P+1 E, str Dionisie Lupu
nr. 52, sector 1
Autoriza jie de Construire nr.

Municipiului Bucure9ti
Declaratie cu Tncheiere de Autentificare nr.
Procura cu Tncheiere de Autentificare nr

3mis de Ministerul Culturii- Direc jia pentru Cultura a

3misa de Agenjia pentru Protec jia

emisa de Primaria

Aviz nr

Municipiului Bucure9ti
Protocol de Plantare nr
Sect. 1

Tncheiat cu Administratia Domeniului Public

verificarilor efectuate pe teren, in data de 08.07.2020, in care au fosta

inventariaji arborii care Tmpiedica realizarea lucrarilor de Tmprejmuire a terenului
r

• Tn conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 9i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republican, cu modificarile 9i
completarile ulterioare;

• Tn conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protec+ie a spa+iilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti, avizim :
Defri9area cu extragerea ridicinilor pentru urmatorii arbori:

1 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) a 80 cm, h12m, bitulpinal-crescut Tn gard
2ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) a 20-25cm, h8-10m, din care 1 ex.
bitulpinal
lex. Morus sp.(dud) a 8 cm, h3.5m- crescut Tn gard

Lucrarile avizate de defrisare si scoatere a radacinilor arborilor se vor efectua
pentru realizarea lucrarilor de Tmprejmuire a terenului, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcjiilor din jur 9i a retelelor aeriene.

Precizam ca proprietarul terenului unde se gasesc arborii este raspunzator de
siguranta bunurilor 9i a persoanelor Tn zona opera+iunilor, supravegherea execujiei
lucrarilor, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu jie a defri9arilor,
in caz contrar aplicandu-se sanctiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, beneficiarul prezentului
aviz are urmitoarele obliga}ii:

• conform prevederilor H.C.G.M.B nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protectie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure9ti, in compensarea celor 4
arbori avizati pentru defri9are, ave{i obligatia plantarii a 24 ex. arbori tineri cu balot de
pamant, circumferin ja trunchiului 20-28cm 9i Tnaltime Tn funcjie de specie, in perioada
optima de plantare, Tn aliniamentul din str. §oimare9tilor si str. Bihor, pentru care
beneficiarul prezentului aviz a depus Protocolul de Plantare nr.27/23.07.2020, 'incheiat cu
Administratia Domeniului Public Sector 1

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveti obligajia de a anunja Directia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea

(
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verificarii Tn teren a realizarii plantarii Tn compensare, conform prezentului aviz. in caz
contrar se vor aplica sanctiuni conf. art.4 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menjionim faptul ci atat proiectantul cat qi beneficiarul proiectului raspund
pentru exactitatea qi veridicitatea datelor, inscrisurilor cuprinse Tn documentajia
depusa la Primiria Municipiului Bucure§ti - Direc jia de Mediu.

Orice modificare aparuta Tn con{inutul actelor depuse pentru instrumentarea
dosarului 9i neanuntarea acesteia va atrage dupa sine anularea prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii 9i este
valabil numai insotit de avizul emis de Ministerul Culturii si Identit6tii Nationale
conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor l’storice, cu
completirile 9i modificirile ulterioare, pentru arborii situa Ii in zonele protejate.

Defri§are: 4ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Rizvan MIHilll .SCU

bJ

C'

E

7;
.#Iv/ 4

SefServiciu Avize si Acorduri
Alexandru NICOLAE

9LG

intocmit

*”"“;'W;'’
Expert Cristian GHIGUV

Red: V.P. / 7ex.05.08.2020
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http //www pmb ro/lnstltutn/prlmarla/dlrectiiHirectla medlu/avlze arborl in consultare/avze arborl Irl consultare.php , pe data de 1 1 AUG 2020
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 1855193/ 5327/ 6461/ V) AUG. 2020

cATRE
S.C. ARHIS DESIGN S.R.L- oentru domnul

Str. , _.. _, nr. . sector Bucuresti
e-mail:

( str. Barbu lscovescu nr. 6, sector 1 )

(

Referitor la adresa Inregistrata la Primaria Municipiului Bucure§ti – Direc jia de Mediu cu
nr. 6461/03.08.2020, completare la adresa dvs., imegistrata la Primada Municipiului Bucure;ti cu
nr. 1855193/23.06.2020 §i Ia DirecTia de Mediu cu m. 5327/24.06.2020, pan care solicita}i
defri§area a 2 arbori situa}i pe terenul din str. Barbu Iscovescu nr. 6, sector 1, uncle se autorizeaza :
executarea lucrarilor de construire pentru: consolidare, recompartimentare, madre spaOu vitrat,
schimbare invelitoare, anvelopare, refacere imDreimuire Ia construe jie D+P+M, conform
Autoriza(iei de Construire nr. - ), va comtmicam urmatoarele:

in urma analizarii documentelor existente la dosar:
Cerere

Extras de Carte Funciara pentru Informare Nr. .
Contract de vanzare – Cumparare cu incheiere de Autentincare nr.
Certificat de Urbanism nr. , emis de Primada Municipiului
Bucure;ti,
Clasarea Notificarii nr. . ;a de Agen}ia pentru Protec}ia Mediului
Bucuresti,
Aviz nr. , nis de Ministerul Culturii §i IdentitaIii NaTionale -Direc ba
pentru Cultura a Municipiului Bucuresti
Protocol de Plantare nr. _ 1, Tncheiat cu ADPSI
Autoriza}ie de Construire nr. : emisa de Primaria Municipiului
BucureSti,

Angajament de Plantare nr. . _ . .____.
Procura cu incheiere de Autentificare nr. I

a verificirii efectuate pe teren, in data de 06.08.2020, in care au fost inventariaTi arborii
care Tmpiedica realizarea Tmprejmuidi terenului din str. Barbu Iscovescu nr. 6

• Tn conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republican, cu modificarile §i completarile
ulterioare;
• Tn conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure§ti nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe teritodul Municipiului
Bucure§ti, avizim :

Defri§area cu extragerea ridicinilor pentru urmitorii arbori:

(
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- lex. Ailanthus altissima (fals ojetar), bitulpinal Q 15-30cm, h 12m
- lex. Prunus armenica (cais) 030 cm, h10 m

Lucrarile avizate de defri§are §i scoatere a radacinilor arborilor se vor efectua pentru a permite
edificarea viitoarei Tmprejmuid a imobilului, cu personal specializat/autorizat, evacuandu-se masa
lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se misuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construe}iilor din jur §i a re}elelor aeriene.

Precizam ca proprietarul terenului IInde se gasesc arborii este raspunzator de siguran}a
bunurilor §i a persoanelor in zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execujie a defri§arilor, in caz contrar aplicandu-se
sane duni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, beneficiarul prezentului aviz are
urmitoarele obliga Oi:

• conform H.C.G.M.B. m. 304/2009, in compensarea celor 2 ex. arbori aviza}i pentru
defri§are, arbod care Tmpiedica realizarea lucrarilor de imprejmuire ale imobilului, aveji
obligaHa plant&ii a 20 ex. arbori tineri cu balot de pam alt, circumferinja tnmchiului 20-
28cm ;i Tnal Ome in func Ue de specie, astfel: llex. arbori tineri pe terenul din str. Barbu
Iscovescu nr. 6, conform Planului de situa jie §i Angajamentului de Plantare nr.
5327/A/27.07.2020, in perioada optima de plantare din primavara –toamna anului 2021 §i 9
exemplare arbori tineri, in perioada optimi de plantare din toamna anului 2020, in F
spajiul verde din B-duI Iancu de Hunedoara nr. 29, bl. 3, conform Protocolului de
Plantare nr. 26/23.07.2020, incheiat cu Administra Pa Domeniului Public Sector 1.

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave$ obligajia de a anun}a Direc ga de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificarii
In teren a realizarii plantarii Tn compensare, conform prezentului aviz. in caz contrar se vor aplica
sanc}iuni conf. art.4 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Men+ionim faptul ci atat proiectantul cat §i beneficiarul proiectului rispund pentru
exactitatea §i veridicitatea datelor, inscrisurilor cuprinse in documenta fia depusi la Primiria
Municipiului Bucure9ti- Direcfia de Me(liu, pentru instrumentare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii §i este valabil numai
inso Ot de avizul cmis de Ministerul Culturii §i Identiti Pi Najionale conform Legii
nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completarile 9i modificirile
ulterioare, pentru arborii situafi Tn zonele protejate.

Defri§are: 2 ex. arbori

(

DIRECTOR EXEC~uTIV ADJUNCT,
ILESCU

§ef Sewiciu Avize 9i Acorduri
Alexandru NICOLAE

M"
Tntocmit

=”'"“”:':”W
Expert Cristian GHIGU

T
R,d ' i’.r. i,„. ]1lP.s.2v2v PN„„,„I ,I., , M/,.v„ p, ',k-,/ rMn I I. AUG. 2020
http: ww\\ .pmb.ro'institutii 'primaria'directii//directia_mediu/avize_arbori_in, ,consultare/avize arbori in consultare.php, pe data de'
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

Nr. 18 16437, 1837965,1868190/908,3022,6620/

cATRE,
Dna

- solicita ridicarea raspunsului de la Registratura PMB -

(Ref. : Str. Dr. Paul Orteanu nr. 10, Sector 5, Bucure§ti)

(

Referitor la cererea dvs. inregistrata la Prim£ria Municipiului Bucure§ti cu nr.

1816437/23.01.2020 ;i la Direc jia de Mediu cu nr. 908/27.01.2020, completata prin adresele

dvs. Tnregistrate la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr. 1837965/15.04.2020,

1868190/04.08.2020 ;i la Direc ba de Mediu cu nr. 3022/15.04.2020, 6620/05.08.2020, pNn care

solicitaji emiterea avizului de specialitate pentru un arbore care Tmpiedica realizarea lucrarilor

prevazute prin AutodzaTia de Construire nr. i din ', emisa de Primaria

Municipiului Bucure§ti, pentru executarea lucrdrilor de consotidare, modifrcdri interioare ff

exrerioare, exrindere, supraetajare, rezultdnd un imobi! S+P+31t+4refras, pe terenul din str. Dr.

Paul Orleanu nr. 10. Sector 5, va comunicam urmatoarele:

• in urma analizarii documentelor existente la dosar:

Cerere

Extras de Carte Funciara pentru Informare Nr.

Contract de vanzare cu incheiere de Autentificare vanzare nr.

public

Autoriza jie de Construire nr. din

Municipiului Bucure§ti + planuri anexa
Certificat de Urbanism nr. din

emis de Primaria Municipiului Bucure§ti
Planuri anexa sc. 1/500 si 1/2000 la CU

Aviz Comisia Tehnica de Circulatie

neschimbare

Clasarea notificarii nr.

Bucuresti

r

– notar

emisa de Primaria

prelungit paIM la data de

+ plan anexa vizat spre

emisa de Agenda Pentru Protec jia Mediului
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Punctul de vedere nr. emis de AgenHa Pentru Protec Ha Mediului

Bucure§ti privind pastrarea valabilita Iii Clasarii notincarii nr.

Aviz favorabil nr. emis de Primaria Sectorului 5

Memoriu Tehnic intocmit la faza proiectarii construc}iei

Plan de situajie/ridicare topografica a arborelui supus avizarii

Plan amenajare

RLU aferent PUG pentru zona Cpl

RLU aferent Zona protejata nr. 90 – Zona Bucur

Avizul Ministerului Culturii §i Identita Ui Najionale nr. pentru

consolidare, modificari interioare §i exterioare, extindere, supraetajare imobil existent

rezultand Rh=S+P+3E+4Er – str. Paul Orleanu nr. 10, sector 5 + plan anexa

Protocol de Plantare nr. :in data de , emis de S.C. Amenajare Edilitara
si Salubrizare S. A.

• a verificarilor efectuate pe teren, Tn datele de 12.02.2020 §i 07.05.2020, in care a fost

inventariat un arbore care Impiedica realizarea lucrarilor prevazute prin Autoriza Oa de
Construire;

• Tn conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare;

• in conformitate cu prevederile Hotaradi Consiliului General al Municipiului Bucure§ti

m. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecTie a spajiilor verzi pe teritoriul

Municipiului Bucure§ti, avizam :

Defri§area cu extragerea ridicinilor pentru urmitorul arbore:

- lex. Populus sp. (plop) O = 100-120 cm, h = 20-2'+m.

(

Lucrarile avizate de defri;are §i scoatere a radacinilor arborelui se vor efectua pentru a

permite edificarea viitoarei construc}ii (anexa), cu personal specializat/autorizat, evacuandu-se

masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor

sau deteriorarea construcjiilor din jur §i a re}elelor aeHene.

Precizam ca proprietarul terenului pe care se ana arborele, este raspunzator de siguran ja

bunudlor §i a persoanelor in zona opera}iunilor, supravegherea execujiei lucrarilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execu jie a defd§arilor, in caz contrar aplicandu-

se sancjiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

r

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, beneficiarul prezentului aviz are
urmitoarele obligafii:

• conform H.C.G.M.B. m. 304/2009, in compensarea arborelui avizat pentru defri§are, ,

aveji obligajia plantadi a 6 ex. arbori tineri cu balot de pamant, circumferinja

trunchiului 20-28cm §i Inn jime in func Tie de specie, conform Protocolului de Plantare
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in compensare nr. din data de I , Tncheiat cu S.C. Amenajare Edilitara §i

Salubrizare S. A.,

la finalizarea lucradlor de plantare, conf. art.9 ann.5 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.

304/2009. ave}i obligalia de a anun}a Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea

verificarii Tn teren a realizarii plantarii Tn compensare, conform prezentului aviz. in caz

contrar se vor aplica sancjiuni conf. art.4 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

•

Orice modificare aparuta in con}inutul actelor depuse pentru instrumentarea dosarului §i

neanunjarea acesteia va atrage dupa sine anularea prezentului aviz.

MenTionam faptul ca proiectantul $i beneficiarul construe}iei sunt direct raspunzatori de

exactitatea §i veridicitatea datelor §i inscrisurilor cuprinse in documentajia ce a constituit baza Tn

documentarea $i elaborarea prezentului aviz.

(

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii si este valabil

numai insofit de avizul Ministerului Culturii, intrucat locafia (Str. Paul Orleanu nr. 10)
este inclusi in PUZ Zona protejati nr. 90 – Zona Bucur.

Defri$are: 1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

§ef Serviciu Avize 9i Acorduri,
Alexandru NICOLAE

FJId

intocmit,

Exp. Simona POPESCU

Red , S,P, / 4 e,. - it.08.2020 P„„,t,I ,„I,, b,tP„t,tP,,it,-,I PMB 1 \ AUG. 2020
http'//www pmb.ro/institutil/primaria/dinah/dtrectia mediu/avize arbori in cansultare/avize artx)ri in consultare php , pe data de,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI
BUCURE§TI
Direc.(ia de Mediu

Nr. 1865549,1826347,1829476, 1814643, 1700278, 1790178, /6381 ,1704, 1948, 607,
41 2,12550/

a AU6' 2020 MaE EliE E:R.L
Str. lpote9ti nr.3 parter, Sectorul 4

Adresa de coresponden+a:
- S.C.A. Mirgirit Florov gi Asocia yi, avocat dna
Str. lpote9ti nr.3, parter, Sectorul 4.

(Curte imobil - str. Licurg nr.2, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., Tnregistrata la Primaria Municipiului Bucure9ti cu
nr.1865549/23.07.2020 si la Directia de Mediu cu nr.6381/27.07.2020, completare la
documentatia Tnregistrata Ia P.M.B. cu nr. 1826347/19.02.2020, 1829476/26.02.2020,
1814643/20.01.2020 1700278/21.01.2019, 1790178/06.11.2019, 9i la Directia de
Mediu cu nr.1704/20.02.2020, 1948/27.02.2020, 607/21.01.2020, 412/22.01.2019,
12550/07.11.2019, prin care solicitaji emiterea avizului de specialitate pentru intewenjia
asupra arborilor situa Ii in curtea imobilului din str Licurg nr.2, conform Certificatului de
Urbanism nr. – -- din 19.12.2019, cu planurile anexate, prin care este propus
„construire imobil locuinle colective, cu regim de TrIaljime S+P+2E +E3 retras, refacerea
Tmprejmuirii terenului qi organizare execu+ie lucrari” va comunicam urmatoarele:

in urma analizirii documentelor existente la dosar:1)
-Cereri ;
-Contract de

3
-Certificat de Urbanism n

constructii pentru terenul din str. Licurg
neschimbare=

- Extras de Carte Funciara pentru Informare nr
-Certificat de Urbanism nr. din 29.12.2017, pentru construire

imobil, locuinte cu regim de TrIaljime S+P+2E+ E3 retras, pe terenul din str. Licurg nr.2,
sectorul 2:

- Tmputernicire avocajiala nr
- Autorizatie de Desfiintare nr 3 din 26.09.2019 cu planul anexat;
-Certificat de Urbanism nr. din 30.08.2019, pentru desfiinjare

amplasament prin desfiinjarea instalajiilor electrice existente pentru imobilul din str.
Licurg nr.2, sectorul 2;

- Adresa A.D.P. Sectorul 2, nr a, pentru organizare 9antier;
- Aviz nr. /05.03.2019 de la Ministerul Culturii 9i Identitatii Najionale, privind

desfiin{are construc+ii existente pe teren 9i organizare execu jie lucrari Tn
sectorul 2;

vanzare Cumparare CU incheiere de Autentificare
nr.

(
* din 13.02.2018, pentru desfiinjare

sectorul 2, cu planul vizat sprenr.2,

)str. Licur9
\i

CSg +
’+ 4
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- Aviz nr. 06.02.2019 de la Primaria Sectorului 2:
- Aviz nr. .06.2020 de la Ministerul Culturii 9i Identitalii Najionale, privind

defri9are 7ex.arbori,situati Tn str. Licurg nr.2, sectorul 2;
- Protocol de plantare nr. nr 2 /30.06.2020 Tncheiat cu A.D.P. Sectorul 2;
- Autorizatie de Construire nr. din 19.02.2020:
- Plan de amenajare, arbori 9i snatiul verde in str. Licurg nr.2, Sectorul 2;
-Certificat de Urbanism nr 5 din 19.12.2019, pentru construire

imobil, locuinte cu regim de Tnaltime S+P+2E+ E3 retras, refacerea Tmprejmuirii
terenului 9i organizare execu jie lucrari, cu planul anexat vizat spre neschimbare, pe
terenul din str. Licurg nr.2. sectorul 2;

-Aviz nr. ’ . '.11.2019 de la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale.
privind construire imobil de locuinte colective cu Rh= S+P+2E+ 3Er, privind refacerea
Tmprejmuirii terenului 9i organizare de §antier Tn str. Licurg nr.2;

- Clasificarea Notificarii nr
-Aviz Polijia Rutiera nr ', _ _.'28.05.2019 cu planul anexat;
-Aviz Comisia Tehnica de Circulatie nr .04.2019, cu planul anexat.
-Aviz Comisia Tehnica de Circulajie nr. ://05.09.2019, cu planul anexat,

privind semnalizarea rutiera temporara
- Plan de situa jie cu marcarea arborilor existenji pe teren 9i cei care se vor

defrisa
- Clasificarea Notificarii nr. 1:
-Aviz nr. 18.11.2019 de la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale.

privind desfiin+are bran9ament electric, in str. Licurg nr.2.
- Aviz nr. /27.03.2019 emis de la Primaria Sectorului 2:
- Fotografii.

2) A analizirii documentajiei 9i a verificirii Tn teren in data de 12.02.2020, cand au
fost inventariaji un numar de 7ex. arbori situati pe terenul sus mentionat, conform cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure9ti 9i Legea nr. 24/2007, privind reglementarea 9i administrarea
spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, modificata 9i completata cu Legea nr.47,
avizim
Defri9area cu extragerea ridicinilor:
Curte imobil - str. Licurg nr.2, Sectorul 2

- 7ex. arbori Ailanthus sp. (fals o+etar) a 30- 45cm h=10-12m, din care
lex.bitulpinal 9i lex. tritulpinal, arbori situati pe amprenta subsolului viitoarei constructii
pentru care este necesara defri9area.

Lucrarile avizate de defri9are 9i extragerea radacinilor se vor efectua pentru a
pentru realizarea viitoarei constructii, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca
caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constructiilor din jur.

Precizam ca proprietarul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operajiunilor,
respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de specialitate privind execujia
toaletarilor §i defri9arilor, in caz contrar aplicandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, in compensarea arborilori avizaji pentru defri9are, 7 exemplare, aveji
obliga jia plantirii a 42 ex. arbori, in perioada optima de plantare, astfel:

- respectarea prevederilor din Protocolul de plantare nr.13792/30.06.2020, care
cuprinde obliga+ia plantarii a 36 exemplare arbori tineri cu balot de pimant,
circumferin}a trunchiului de 20-28cm (a trunchiului de minimum 7cm) 9i TrIaljime
corespunzitoare diametrului Tn func jie de specie. in cadrul Protocolului de plantare

(

(
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trebuie specificat amplasamentul, perioada de execujie, numarul de arbori 9i speciile
propuse ce urmeaza a fi plantate, precum 9i conditiile de Tntretinere a materialului
dendrologic, cf. prevederilor art. 9 din Anexa 1 la HCGMB 304/2009 privind aprobarea
Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.

- respectarea prevederilor Angajamentului de plantare nr. 6381,1704, 1948,607,
412,12550/A/12.08.2020, care cuprinde obligajia plantgrii a 6 exemplare arbori Tn
locajia din str. Licurg nr.2, sectorul 2, in prima perioada optima de plantare, in toamna
anului 2020, primavara anului 2021.

Pentru orice modificare aparuta ulterior emiterii prezentului aviz, aveji obliga+ia
solicitarii revizuirii acestuia la Directia de Mediu. Nerespectarea celor mentionate Tn
prezentul aviz, va fi sancjionata conf. art.4 lit.b din H.C.G.M.B.nr.304/2009 privind
Normele de protecjie a spajiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure§ti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defrisare = 7 ex. arbori.

V ADJUNCT,
ESCU

Sef Serviciu Avize gi Acorduri,
Alexandru Nicolae

'A
intocmit:

Red: P.A./4 ex. 12.08.2020
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avlze arbori in consultare/avtze arbori in consultare.php, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Directia de Mediu

1, AUG. £020

cATRE
Direc ga Generala de Asisten@ Sociala §i ProtecTia Copilului Sectorul 6

Doamna Director General – Gabriela SCHMUTZER

Referitor la lucrarea: “Construire li dotare Cre§a ingera§ii, cu regim de tndl jime
Ds+P+IE §i imprejmuire teren ”

(str. Ru9eju nr. 6 A, sector 6 - construejie)

(

Referitor la adresa institujiei din subordinea dumneavoastra, inregistrata Ia P.M.B cu
nr. 1859760/07.07.2020 §i la Direc jia de Mediu cu nr. 5801/08.07.2020, completata prin
adresa dvs. nr. D/15320/20.08.2020 Tnso lita de Memoriu Tehnic (Faza DTAC) §i
Autorizajia de Construire nr. 286/07.08.2020 inregistrata Ia P.M.B - Direc Ua de Mediu cu
nr. 7157/20.08.2020, la care se revine cu completarea inregistrata Ia P.M.B cu m.
1874300/20.08.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 7186/24.08.2020 prin care solicitaji aviz
de specialitate privind defri§area unui numar de 16ex. arbori in vederea executarii lucrarilor
de ''Construire §i dotare Cre§a ingera$ii, cu regim de tndtTime Ds+P+IE §i imprejmuire
teren “ pe terenul situat in sh Ru$eTU nr. 6 ,4, sector 6, in conformitate cu prevederile
Autoriza}iei de Construire nr. 286 din 07.08.2020 emisa de Sectorul 6 al Municipiului
Bucuresti. a Certificatului de Urbanism nr. 1650/54 R din 03.12.2019, emis de Primaria
Sectorului 6, va comunicam urmatoarele:

1) in urrna analizarii documentelor existente la dosar:
- H.C.G.M.B. nr. 234/10.10.2017 pr hind solicitarea cdtre Consiliul General at

Municipiutui Bucure$ti de a aproba schimbarea destinajtei terenului in suprafa Td de
202C)m.p.. identi/icat cu numdrul cadastral 215634, situat in str. Ru§e Iu fn. , sector 6
Bucure§ti, din teren destinat Imei pie Ie Ii aflat tn administrarea Administrajiei Pie}etor
Sector 6, in teren destinat construirii Imei cre;e §i trecerea tn administrarea directd a
Consiliutui Local Sector 6;

- H.C.G.M.B. nr. 542/3 1.10.2017 pr hind schimbar ea destinajiei imobilului situat in
strada Ru§eju FN, proprietatea publica a Municipiului Bucure§ti aflat in administrarea
Consiliului Local Sector 6;

- H.C.G .M.B. nr. 58/27 b3 .2018 pri\?ind transmiterea din administrarea Consiliulut
Local Sector 6 in administrarea directa a DirecTiet Generate de Asistenjd Sociald $i
Protecjia Copitutui nr. Sector 6 a terenului in suprafala de 2020m.p. a\?and numdr
cadastral 215634, situat tn str. Ru§e Tu nr. 6 A, sector 6 in scopul construirii Imei cre§e,
teren identi$cat conform Hnexei, Tnsolita de planul anexa;

- Extras de Carte Funciara pentru informare nr. ' cu adresa complet
diferita (nu a putut fi considerat valid);

- Act de reglementare emis de catre Agenda pentru Protecjia Mediului Bucure§ti nr.

(
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- C.U. nr.
- Planuri topografice l:500, 1:2000 vizate spre neschimbare anexa Ia C.U. sus

mentionat=

- Memoriu tehnic (Faza DTAC);
- Autorizajie de Construire nr. 286 din 07.08.2020 Hra planul vizat spre neschimbare

anexa;
- Punct de vedere emis de Serviciu Cadastru – Fond Funciar catre D.G. A.S.P.C

Sector 6 cu nr. . , considerat de catre solicitant baza legala '-privind
inftinjarea, organizarea §i Amcjionarea cre§elor , este evident cd aceastd cre§d va fI de
utititate pubticd, armand sd deseweasca tocatarii cartierului in care se va ediftca“ .

2) a verificarii in teren, in data de 22.07.2020, in vederea inventarierii materialului
dendrologic situat pe terenul din str. Ru§e Iu nr. 6 A, identificat din planurile anexa la
documenta Tia, la data prezentei acesta Hind amenajat ;i Tntre}inut ca Hind aferent locuinjelor
de tip condominiu, mai precis spate bloc H 1 din B-duI Constructorilor nr. 15;

3) in conformitate cu prevederile din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru
cauza de utilitate publica §i a celor din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i r
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitalilor, republicata, modificarUe §i
completarile ulterioare ?i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protec jie a
spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, avizim:

Defrisare si scoaterea radicinilor:
Pe amprenta Ia sol a viitoarei construcjii:

- 8 ex Fraxisnus sp. (frasin) O 6-50cm, h 6-14m;
- 5 ex. Pinus nigra (pin) a 15cm, h 6-8m;
- 3 Acer negundo ii platanoides (arjar §i paltin) O 30-50cm, h 12-14m.

Lucrarile avizate se vor efectua prin grija administratorului legal al terenului pe care
se afla arborii, evacuandu-se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se
masuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiilor din jur §i a rejelelor
aerlene

Precizam ca administratorul legal al terenului este rispunzator de siguran Ta bunurilor
§i a persoanelor Tn zona opera}iunilor, supravegherea execuTiei lucrarilo,,

/

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execujie a defri§arilor, in caz contrar r
aplicandu-se sane$uni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 ’
privind Normele de protec ge a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure;ti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecjie a spajiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure§ti, in
compensarea arborilor aviza}i pentru defri§are, aveji obliga fia plantirii a 160ex. arbori
tineri cu balot de pimant circumferin{a trunchiului de 20-28cm §i inil Ome
corespunzitoare circumferin jei in func ge de specie, in perioada optima de plantare din

2020, respectand prevederile din Protocolul de plantare nr.
Tnregistrat in cadrul DirecTiei de Mediu – P.M.B. cu nr.

toamna anului
14109/24.08.2020,
7210/24.08.2020

La finalizarea lucrarilor de plantare beneficiarul protocolului, DirecTia Generala de
Asisten}a Sociala §i ProtecTia Copilului Sectorul 6 reprezentata legal prin Doamna Director
General – Gabriela SCHMUTZER, conform art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, are
obliga Ua de a anun}a Direc ga de Mediu din cadrul P.M.B., in format letric, locajiile Tn care
au fost planta Ti arborii tineri, specia plantata §i numarul acestora in vederea verificarii Tn
teren a plantarilor Tn compensare. in caz contrar se vor aplica sanc}iuni conf. art. 4 din
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acela§i act normativ. Intrucat protocolul de plantare sus menjionat, nu a respectat
prevederile din adresa Direcjiei de Mediu cu Nr. 1859760/5801; 7157-1/20.08.2020,
beneficiarul va face precizarea clara asupra aspectului privind cMe are obliga+ia Intrejinerit
materialului dendrotogic ptantat paVIa la prindere, iar tn situa jia neprinderii cine executd
Intocuirea materialutui dendrotogic.

In situajia Tn care arborii se planteaza Tn aliniament pe trotuarele ce marginesc
profilul strazilor, formand astfel planta Iii de aliniament se vor respecta prevederile din
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea §i intrejinerea alveolelor stradale din cadrul
planta}iilor de aliniament din Municipiul Bucure§ti. Materialul dendrologic tanar plantat se
va supune literaturii de specialitate ;i se va respecta procedura de plantare cu tot ce include
ea (pregatire §i mulcire, daca este cazul, a sistemelor radiculare inainte de plantare, drenarea
gropilor, udat, tutorat, intre}inerea arborilor tineri parra la pornirea Tn vegeta Tie §i men{inerea
lor ca atare cel pu{in 3 perioade de vegeta Ue, etc.). Daca materialul dendrologic nu porne§te
in vegetajie sau se usuca masiv Tn zone compacte, termen cunoscut sub denumirea de
“neprinder e a mat erialului dendrologic no# ptantat “ apreciem ca la inlocuirea lor ar trebui
reconsiderata calitatea materialului dendrologic achizijionat, precum ii analizarea factorilor
climatici, ecologici §i edafici ai locajiei, iar Tn cazul Tn care condi}iile zonei nu sunt
favorabile se Tnlocuie§te specia.

Prezentul aviz este condijionat de respectarea tuturor prevederilor din
Certificatul de Urbanism I, Autoriza Pe de Construire nr.

din 07.08.2020, Memoriul tehnic (faza DATC) §i a tuturor Tnscrisurilor din
documenta fia care au stat la baza finan+irii proiectelor din fonduri europene
nerambursabile, aferente Programului Operajional Regional 2014-2020, a respectirii
legislajiei §i a reglementirilor din documenta{iile urbanistice mai sus menfionate, care
au stat initiat instrumentarea solicitirii.
In situa jia in care vor exista neconcordanfe sau nerespectiri ale prevederilor actelor
sus menjionate vi comunicim ci prezentul aviz de specialitate devine nuI.

Totodata, va comunicam faptul ca beneficiarul este direct raspunzator de exactitatea
§i veridicitatea datelor ;i Tnscrisurilor cuprinse Tn documenta Tia care a stat la baza emiterii
prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defri§are – 16 ex.

(

(

Fly ADJUNCT,
U

§ef Serviciu Avize li Acorduri
Alexandra INICOLAE

qC';
@Pcmh

Expert%. Cristina ENACHE

26, AUG. 2020

I

Red . E.C / 3 ex – 25.08.2020 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http \\\\ \\ pnlh rt1 lnbtltutll prlnlarladlrcctll dllcctla mcdlu d\ 1/c Llrhorl in cIIn\ultatc .I\ I/c ,trIll)II Ill cttn-,ultarc php , pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

NI m/6
1826186’ 1652/ 1836863’ 27612 3 1 AUG. 2.020

cA TRE
BANEASA REAL ESTATE S.R.L.

Str. Ceasornicului nr. 17, corp B, Cam. 8, et. 1, sector 1, Bucure$i
pan Tmputernicit (

e-mail:

(§os. Bucure9ti –Ploie9ti nr. 89A, sector 1)

Referitor la adresele dvs., Tnregistrate la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr.
1874645/24.08.2020 §i la DirecTia de Mediu cu nr. 7222/25.08.2020, 7423/25.08.2020, completare
la adresele Tnregistrate la Primaria Municipiului Bucure§ti cu nr. 1870659/10.08.2020,
1863863/03.04.2020, 1826186/18.02.2020, 1805030/17.12.2019 §i la Direc}ia de Mediu cu m.
6820/11.08.2020, 2761/03.04.2020, 1652/19.02.2020, 13848/18.12.2019, prin care solicitaji
emiterea avizului de specialitate de defri$are pentru aproximativ 30 de arbori situali pe terenul
proprietate privata din §os. Bucure;ti-Ploie§ti nr. 89A, sector 1 §i pe domeniul public, teren
pentru care s-a eliberat Certificatul de Urbanism nr. din ' I scopul
„imprejmuire teren ; organizare de §antier Tn incinta ; lucrari de decopertare teren §i realizare
drumuri de incinta ;i acces din §os. Bucure§ti-Ploie§ti, sector 1 - etapa imediata” ;i Autoriza jia de
Construire nr. M , facem cunoscut urmatoarele:

• in urma analizarii documentelor existente la dosar:
Cerere

Extras de Carte Funciara pentru Informare Nr.
Contract de vanzare cu fncheiere de Autentificare nr
Certificat de Urbanism nr. din
Municipiului Bucure§ti
Memoriu de prezentare
Autorizajie de Construire nr.
Municipiului Bucure§ti
Plan§a vizata spre neschimbare aferenta PUZ §os. Bucure§ti-Ploie§ti nr. 89A, sector 1
Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure§ti nr. ivind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal –§os. Bucure§ti-Ploie§ti nr. 89A, sector 1
Aviz Arhitect §ef nr.

('

, emis de Sectorul I al

din ba de Sectorul I al
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Decizia Etapei de Incadrare nr.
Bucuresti
Clasarea Notificarii nr
Bucure§ti
Aviz tehnic de consultan@ preliminara de circulage nr. =ategoria A2-“Zona
urbana”, tip 4-analiza prospectiva de trafic- Direc jia Generala de Urbanism 9i Amenajarea
Teritoriului –Serviciul Proiecte Urbane

Adresa nr. ' I' ', emisa de Compania Na}ionala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S. A.
Imputernicire
Acord de principiu nr.

Sector 1

emisa de Agen}ia pentru Protec jia Mediului

3misa de Agen}ia pentru Protec ga Mediului

3mis de Comisia Tehnica de Circulatie -P.M.B
Aviz nr. , emis de Comisia Tehnica de Circulatie -P.M.B
Adresa nr. , emisa de Agenda pentru Protec jia Mediului Bucure§ti
• a reverificarii efectuate pe teren, in data de 26.08.2020, in care au fost inventaria}i

arborii care Tmpiedica imprejmuire teren, organizare de §antier in incinta; lucrari de decopertare
teren 9i realizare drumuri de incinta 9i acces din §os. Bucure§ti-Ploie§ti, sector 1

• in conformitate cu prevederile aH.12 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i
administrarea spajiilor verzi din intravilanul localitiTilor, republicata, cu modificarile §i
completadle ulterioare;

• in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure§ti nr.f
304/2009 privind aprobarea Normelor de protec jie a spa}iilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, avizim :

DeM;area cu extragerea ridicinilor pentru urmatorii arbori:
- 14 ex. Ulmus sp.(ulm) 020-40 cm, h 8-12m, multitulpinali
- 7 ex. Ailanthus altissima (fals ojetar) a 20-35cm, h 10-12m, bitulpinali §i tritulpinali
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin) O 15cm, h 6m

Lucrarile avizate de defri§are §i scoatere a radacinilor arborilor se vor efectua pentru a permite
Tmprejmuire teren, organizare de §antier Tn incinta; lucrari de decopertare teren §i realizare drumuri
de incinta §i acces din §os. Bucure§ti-Ploie§ti, sector 1, cu personal specializat/autorizat, evacuandu-
se masa lemnoasa pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se misuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construejiilor din jur §i a rejelelor aeriene.

Lucradle avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului nr. 89A din §os.
Bucure;i-Ploie§ti, cu personal specializat/autorizat, in prezen}a unui reprezentant al administratorului
legal al terenului (ADPSI), care va prelua materialul lemnos rezultat, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se mBuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcjiilor din jur ;i a rejelelor aeriene. (

Precizam ca proprietarul terenului este raspunzator de siguran}a bunurilor §i a persoanelor in
zona operajiunilor, supravegherea execu}iei lucrarilor, privind respectarea avizului, respectarea
tehnologiei de execu be a defd§arilor, in caz contrar aplicandu-se sanc}iuni conform art. 6, pct. 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, beneficiarul prezentului aviz are
urmitoarele obligafii:

• conform H.C.G.M.B. m. 304/2009, in compensarea celor 22 exemplare arbori avizaji pentru
defri§are, aveji obligaga plantarii a 220ex. arbori tineri cu balot de pam art, circumferinja
trunchiului 20-28cm §i Tna jime in func jie de specie, in perioada optima de plantare din
toamna anului 2020, astfel: 10 ex. arbori in aliniamentul din str. Belgrad §i 210 ex. in
aliniamentele din Cartier Henri Coanda precum §i amenajarea unei suprafe Ie de spagu verde
de 1995 mp, in Cartier Henri Coanda, pentru care beneficiarul prezentului aviz a depus

Protocolul de Plantare nr. 30/25.08.2020, incheiat cu Administrajia Domeniului Public

La finalizarea lucrarilor de plantare conf. art.9 ahn.5 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ave g obligajia de a anun}a Direc Ua de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea verificadi in
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teren a realizarii plantarii in compensare, conform prezentului aviz. in caz contrar se vor aplica
sanctiuni conf art.4 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este condi}ionat de respectarea tuturor prevederile §i condiliile impuse prin
Certificatul de Urbanism nr. I din emis de catre Sectorul I al
Municipiului Bucure§ti §i prin Autoriza}ia de Construire m din 9 emisa
de Sectorul I al Municipiului Bucure§ti, prevederi care au stat la baza instrument&ii solicitarii.

Men}ionam faptul ca atat proiectantul cat §i beneficiarul proiectului raspund pentru
exactitatea §i veridicitatea datelor, Tnscrisurilor cuprinse Tn documentajia depusa la P.M.B - DirecTia
de Me(liu.

Orice modificare aparuta in conjinutul actelor depuse pentru instrumentarea dosarului §i
neanun}area acesteia va atrage dupa sine anularea prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
De/ri§are: 22 en arbori

(

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Alexandru NICO’LAE

W
’Fntocmit

Expert

Expert

Vas

i U

26. AUG. 2020
Red: P. V/ 5 ex./ 26.08.2020 prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http'/,'www.pmb.ro/lnstitutli/prlmariadirectnf dlrectla metIILI avize arborl in consultare’dvlze arborl in consultare.phpl pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013. sector 5. Bucure gi, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro





\UP

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia de Mediu

1858542’ 1858673’ 1856318 /7188’ 5624’ 5626’ 5479’ 10 SEP 7020

c ATR E.
Direc jia Generala pentru Admnistrarea

Patrimoniului Imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre 9tiin@:
- Gradinija „Albinuja”
Str. Dinu Lipatti nr. 1, Sector 2

(

Referitor la adresa dvs., nr.3224/02.07.2020, Tnregistrata la Primaria Municipiului
Bucure9ti cu nr.1858542/02.07.2020 9i la Direc jia de Mediu cu nr.5624/03.07.2020,
completare la documentajia Tnregistrata la PMB cu 1858673/02.07.2020,
1856318/26.06.2020 si la Directia de Med iu cu nr. 5626/03.07.2020 ,
5479/29.06.2020, 7188/24.08.2020 prin care transmiteji spre solujionare cererea
Gradinitei „Albinu ja” privind emiterea avizului de specialitate pentru intewen jia asupra
arborilor situaji in str. Dinu Lipatti nr. 1, va comunicam urmatoarele:

1. in urma analizarii documentelor existente la dosar
Cereri
Memoriu tehnic de rezistenta :
Memnoriu General
Certificat de Urbanism nr
vizate spre neschimbare;
Autorizatia de Construire ne
Hotararea nr. ' 12.2003:
Clasarea Notificarii nr
Adresa Agentia de Mediu nr.
Fotografii .

2.La verificarea efectuata Tn teren Tn data de 04.08.2019 la adresa sus
menjionata s-a constatat existen Ia a:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) ei=20-30cm h=11-12m, (conform foto anexata).
Arborii afecteaza lucrarile de reabilitare pentru implementare masuri PSI.

Lucrarile avizate de defri9are 9i extragerea radacinilor se vor efectua prin grija
proprietarului legal al terenului pe care sunt situati arborii, evacuandu-se masa lemnoasa
pentru a nu bloca caile de acces, luandu-se masuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construc+iilor din jur.

Precizam ca proprietarul legal al terenului este raspunzator de supravegherea
execujiei lucrarilor, siguranja bunurilor 9i a persoanelor Tn zona operatiunilor,
respectarea prevederilor avizului 9i a tehnologiei de specialitate privind execu jia
toaletarilor 9i defri9arilor, in caz contrar ap}icandu-se sancjiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

29.12.2017cu planurile anexate

(

lin 31.03.2020;

10.2018:
).08.2020;
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, in compensarea arborelui avizat pentru defri9are, aveji obliga jia plantirii a
18ex. arbori tineri cu balot de pamant, cu circumferinja trunchiultd de de 20-28cm,
misurata la inillimea de 1m de la bazg §i Tngljimea exemplarului corespunzatoare
circumferin jei in func jie de specie, in curtea gradinitei, din str. Dinu Lipatti nr.1- 2ex.
arbori Tn str. Rahmaninov nr.25 - 4ex. arbori 9i Tn str. Giuseppe Garibaldi nr.11- 12 ex.
arbori, in prima perioada optima de plantare, in toamna anului 2020, in primavara anului
2022, potrivit Angajamentului de plantare nr. 7188, 5624, 5626, 5479 /1/26.08.2020.

La finalizarea lucrarilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveji obliga jia de a anunja Direc jia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea
verificarii Tn teren a plantarilor Tn compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancjiuni conf.
art.4 din acela9i act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defri§are – 3 ex., arbori,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
nMIHAILESCU

A

q
a
0- Sef Sewiciu Avize §i Acorduri

Alexandru NICOLAE

P&b

(

intocmit li§oara

(

Red: P.A./5 ex.a7.0e2020

h R :in a pI: b+ raJ/7;! tFt:?iI?: rE asl E;d :e = :Y;i ; e ct t a m e d iu / avi ze arbor i in consuI bre / avi ze arbor i in consult a rep ph pIpe data deeperfeelI /to

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po 9taI 050013, sector 5, Bucure gi, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro


